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Laat eens even in een paar tellen alle bladzijden voorbij je duim ritsen.
Voel je de wind? Nooit eerder blies Buun zo hard. Nooit eerder moest je
duim zo hard werken om al die Venlose verhalen aan je neus voorbij te
laten schieten. Want nooit eerder was dit magazine zo dik. Dat heeft een
reden.
Toen Rob Lücker in oktober een Gouden Kalf won, vond de redactie dat het
levensverhaal van deze bijzondere Tegelse filmer een plek in ons jaarboek
verdiende. Maar ja, dat boek zat al bomvol. In allerijl is er een manier gezocht om meer pagina’s dan gepland te laten drukken. Dat vergt toestemming van het bestuur van de stichting die Buun uitgeeft. Meer bladzijden
betekent meer papier, meer inkt en dus hogere kosten. En het is al niet
eenvoudig om in deze tijd geldschieters enthousiast te maken. Maar het
Gouden Kalf bracht werelden in beweging. Met als resultaat een wederom
prachtig vormgegeven boekwerk dat met recht het dikste magazine van
Venlo genoemd mag worden. Een jaar leesplezier is gegarandeerd.
Dat is natuurlijk evenveel aan ieder ander verhaal te danken. Via boeiende mensen komen de grote gebeurtenissen aan bod: Abdelkader Benali
schrijft over de Venloop, een Marokkaanse Jezus filosofeert over de Passiespelen, de voorzitter van het Zomerparkfeest zoekt naar eeuwenoude
roots en dj Sam O Neall staat symbool voor de beats die de nieuwe poptempel Grenswerk voortstuwen. Ook in dit boek: Sjraar Peetjens, Bo Saris,
Neutjesrang en Decennium. Voor de honger bijten we in een versgebakken
Venloos frietei. We volgen de bizarre levensloop van Jeroen Boere, ooit
spits van VVV-Venlo. En we stellen ons vragen: komt Frenkie P. in 2015
vrij? Hoe zien toparchitecten de toekomst van Venlo? En wie is die Tegelenaar die een boek van de beroemde Franse schrijfster Françoise Sagan
plagieerde?
Daarna graven we in heilige grond in Lomm en wandelen we van Arcen
naar Belfeld langs de Duitse grens. En als we dan ons kraampje op de
Venlose weekmarkt afgebroken hebben, brengt oorlogshistoricus Gerrit
van der Vorst ons van de wijs met een confronterend want eerlijk autobiografisch verhaal.
Popmuziek, architectuur, geschiedenis, dans, humor, sport, kunst, poezie, natuur, toneel, vastelaovend en alles wat in de voegen daartussen
groeit: er valt zoveel te vertellen over de mensen in onze regio. Het is fijn
dat er elk jaar weer Buunmensen te vinden zijn die er belangeloos over
schrijven. En Buunmensen die daar vervolgens aan schaven. En het is fijn
dat er Peter de Rondes zijn om schitterende foto’s te maken, en Hélène
Hermansen die al dat moois vormgeven. Een bestuur, sponsoren die het
betalen. En last but not least: zoveel geïnteresseerde lezers.
Lees, en vertel het verder aan iedereen die het nog niet weet.

Fr ans Po llu x ho o fdr e da c t e u r
Lean Ho dselm ans, Mar c v an de Ven, T hijs Lenssen
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Eindelijk:
R O B L Ü C K E R B E S TA A T –
ALS FILMER
Filmer Rob Lücker – in Tegelen geboren
en opgegroeid – won in oktober een Gouden Kalf. Over een leven met een scherpe
bocht zoals je zelden ziet.
Bij een groepje dronken hangjongeren op straat moest hij

door Ruud Linssen
foto’s Franco Gori
4
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zich schrap zetten - die gedenkwaardige nacht - om zijn Gouden Kalf
terug te krijgen. Even maar, het was spel. Terwijl Rob Lücker in z’n eentje
door Utrecht struinde, de prijs in zijn hand klemde en passanten continu met hem op de foto wilden, mijmerde hij over de wonderlijke weg
die hier naartoe had geleid.
Veertien jaar.
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ROB LÜCKER

E r i s g e e n t i j d o m te twijf e le n . Te rwijl je zelf
n ooi t p r e c i e s w ee t hoe he t we l m oe t, je weet
a ll een s t e e d s b e te r h oe h e t nie t m oe t

Rob Lücker groeide op in een liefdevol nest in Tegelen. Maar ook overtuigd dat hij niet veel voorstelde. Bewijs van het tegendeel was er niet.
Aan het eind van de basisschool kreeg hij het advies voor lbo mee naar
huis. De lts en vervolgopleidingen waren één grote bevestiging van zijn
beperkingen. Tot ‘huilens toe’ moest hij zich naar diploma’s knokken.
Verder leefde hij het gewone leven met zijn vrienden, lol trappen, niets
bijzonders. Boeken las hij niet. Er waren alleen de films, die keek hij
bijna obsessief, sommige films vele malen.
‘Ik kijk al vanaf mijn 6e naar alle James Bond-films. Filmliefde is voor mij
begonnen met Sean Connery. Daarna is het alleen maar gegroeid. Soms
keek ik wel drie films op een dag. Van Das Boot tot Once Upon in the West.
Allemaal mannenfilms, heel mooi vormgegeven.‘
Zo ging zijn leven door tot het begin van zijn twintiger jaren. Hij was
inmiddels gediplomeerd loodgieter. Nieuwe vrienden verschenen die
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meer te vertellen hadden dan anderen. Dat wel. En
hij kreeg een relatie met een bijzonder meisje, dat
droomde van een wereld buiten Tegelen, dat hem
meenam naar Amsterdam.
‘Het was mijn eerste relatie. Hoteldebotel verliefd op
het allermooiste meisje van Tegelen.’ Maar het ging
uit, waarmee hij misschien wel het diepste punt van
zijn leven bereikte. ‘Ik denk dat zij meer wilde met het
leven dan ik. Zij wilde op avontuur. Ik was daar allemaal niet mee bezig. Maar ik voelde me wel zwak, aan
de kant gezet.’

Hij stond er weer alleen voor. Zijn vak – loodgieten
– ging hem niet goed af. Was hij een filmpersonage
geweest, dan heette hij Niemand.
Tot er een lichtje opdoemde: een smal puntje hoop in
de verte. Nu nog kan hij de plek aanwijzen waar hij,
fietsend door het Jaomerdal, dacht: misschien moet
ik iets met film doen. Maar meteen daarop volgde:
‘Wat heb je daar te zoeken? Je kunt niet eens op macroniveau nadenken. Over economie, over politiek. Je
leeft in zo’n klein wereldje.’
Toch besprak hij het thuis. Van zijn vader kreeg hij
een camera cadeau. Het apparaat voelde meteen
De dictator
alsof het voor zijn hand was gemaakt. En toen nam
De totale stilstand van zijn leven leek nu volmaakt. hij - 23 jaar oud - dat onvoorstelbare besluit: ik wil
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Als je iets over de
werel d w i l t v e r t elle n,
d a n he b je z e l f ee n
verh aal n o d i g . Ee n
ba s i s
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zelf films maken. En dat was niet het enige: hij zou zich verder met niets
anders meer bezig houden dan dat doel. Niets.
‘Ik plaatste een dictator in mijn hoofd, die niks anders dan film toeliet.
Voetballen, hockey, spelen in bands, dat heb ik allemaal aan de kant
gezet. Ook geen relaties meer. Ik moest met mezelf iets opbouwen voor
ik met een ander een relatie kon opbouwen. Als ik dit voor elkaar wil
krijgen, dacht ik, van loodgieter filmmaker worden, dan moet ik er zo
hard voor knokken. Alleen dan kan ik misschien die trein nog inhalen
waar ik achteraan hol. Vanaf dat moment was het alleen maar doorgaan
en doorgaan. Soms tot zestien uur per dag studeren.’
Hij volgde allerlei cursussen en werd op z’n 26e toegelaten op de gerenommeerde Hilversumse opleiding Media van de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Daar bleek meteen al zijn talent. Zijn script-ideeën
vielen op door originaliteit. En die voorbereiding - vanaf zijn vroegste
jeugd - betaalde zich uit. Wat hij leerde, viel schitterend samen met wat
hij gezien had in de films van Leone, Kubrick, Coppola en anderen.’
Het kwartje begon te vallen waarom sommige films zo’n ontzettende
indruk op me hadden gemaakt. Die lessen boeiden me enorm. Over
een geraamte van een film, wat daar bij komt kijken. Allerlei formuledingetjes. Het leren ging zo snel in die dagen, omdat ik zoveel films had
gezien. Ik kon stof opeens makkelijk onthouden.’
Een wereld – bijna letterlijk – opende zich. ‘Vroeger op de lts moest ik
keihard studeren, maar nu ging alles heel makkelijk. Kunstgeschiedenis, semiotiek, maatschappijleer. Dat was zo bijzonder om te mogen
doormaken.’

Hij las grote denkers als Schopenhauer en Freud om
zo snel als mogelijk in te halen wat hij aan denken
had gemist. ‘Als je iets over de wereld wilt vertellen,
dan heb je zelf een verhaal nodig. Een basis.’
De inspiratie
Een woensdag in oktober, dit jaar. De 37-jarige vrijgezel Rob Lücker zit op de bank in zijn woonkamer in
Amsterdam. Zijn gezicht is een pauze-loze gloed van
geluk. Op tafel staat het Gouden Kalf dat hij een paar
dagen eerder heeft gewonnen voor zijn korte film Das
Wad.
De dagen in aanloop naar de prijsuitreiking was hij

ziek. ‘De griep van de zenuwen, pijn in de botten. Ik
had zo naar dat moment geleefd. Er zo lang voor geknokt. Ik wist: dit is mijn kans. Mijn kans om erkend
te worden. Dat ik besta - als filmer. Toen bleek dat wij
hadden gewonnen, viel alles van me af. Je voelt je de
koning van de avond. Iedereen komt naar je toe om
je te feliciteren. Heel hard gedronken. Uiteindelijk
bleef ik helemaal alleen over, ben midden in de nacht
door de stad gaan lopen. Iedereen wilde een praatje
maken, met het Gouden Kalf op de foto. Stratenvegers, de man in de kiosk, zwervers. Ik had echt niet
gedacht dat het beeld zo’n kracht zou hebben.’
De onzekere jongen van veertien jaar geleden is niet
meer. Het volgende kan makkelijk als arrogantie ver-
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ROB LÜCKER

I k h ou e r v an f i lm s
wa a r m u z i e k e n b e e ld
s a m e n h u n d i n g d oe n.
T h ea t e r ! D at i s toc h
wa t h e t m o e t z i j n

staan worden, maar is het niet. Het is passie om de allerbeste Nederlandse films te maken. Hij zegt: ‘Ik stel nog niets voor, maar toch: er
is geen film van Nederlandse bodem waar ik inspiratie vandaan haal.
Alleen Alex van Warmerdam. En een nieuwe generatie jonge filmers,
zoals Jim Taihuttu en Michiel ten Hoorn. De rest vind ik veel te soft. Er
wordt veel te weinig met beeld verteld. Terwijl het ons al zo lang wordt
voorgedaan door regisseurs als Martin Scorcese en de Coen broers. Kijk
naar films als Cape Fear of Blood Simple. Waarom zien we zoiets nooit in
Nederland?
Met de oude films in Nederland zijn we nu wel klaar. Er is een nieuwe generatie aan het opstaan die de komende jaren het verschil gaat maken.
Wij brengen nieuw leven in de brouwerij, dat heeft dit land nodig. Heel
erg nodig. Zelden kan Nederland met een film in het buitenland terecht.
Mensen zeggen altijd dat het komt door de Nederlandse taal. Dat is de
grootste bullshit. Die films zijn gewoon te saai, ze boeien niet. Punt.’
De hyperventilatie
Hoe het dan wel moet volgens Rob Lücker toont zich – als een kiem in zijn prijswinnende film Das Wad. Een absurdistische vertelling over
een Joodse strandjutter die op het strand op een periscoop stuit. Als de
hoofdpersoon de kijker uitgraaft, blijkt er een duikboot aan vast te zitten. Nadat hij het luik opent, komt een groep oude Nazi’s tevoorschijn
die denkt dat de oorlog nog volop in gang is. Voor niemand loopt het
goed af.
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In de tien minuten laat zich eenvoudig de invloed van
Sergio Leone herkennen. De spanning in het begin op bijna niets gebaseerd – verwijst naar de opening
van Once upon a time in the West. De muziek lijkt wel
een verhaallijn op zichzelf. ‘Ik hou van films waar muziek en beeld een symbiose vormen. Theater! Dat is
toch wat het moet zijn.’
Absurdisme zoals in Das Wad leent zich moeilijk
voor een grote film. Althans niet voor het brede publiek. Dat beseft hij zelf ook. Hij onderzoekt nu de
mogelijkheid om een thriller te maken. Hij wil films
regisseren die het goed doen in filmhuizen én de Pathé-bioscopen. Zoals Quentin Tarantino bijvoorbeeld
doet op mondiaal niveau.

Gaat het hem ook lukken? Zal deze voormalige loodgieter helpen het Nederlandse filmlandschap een
beetje te veranderen? Dat is allesbehalve een uitgemaakte zaak. Zo zijn er de permanente geldzorgen.
Het is elke maand de vraag of hij de huur kan betalen.
Zijn brood van dit moment verdient hij met televisiecommercials, maar daar heerst forse concurrentie.
Begin dit jaar kreeg hij nog flinke hyperventilatieaanvallen te verduren omdat zijn financiële bestaan
op losse schroeven staat.
Het vertrouwen
Belangrijker: hij is niet getest op de kwaliteiten die
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Ruud Linssen is voormalig journalist van Dagblad de Limburger. Nu is hij - vooral - communicatie-adviseur

Koekeloe re n bij Ko o ps
B

door Lean Hodselmans
foto’s Peter de Ronde

bij een grote film komen kijken. Zelf heeft hij zich dit al lang gerealiseerd. ‘Filmmaken is niet alleen inhoudelijk, je moet ook vijftig mensen
kunnen aansturen. Je moet geld kunnen binnenhalen. Hoe overtuig je
mensen om te geloven in jouw idee. Het is een moeilijk vak, waar je
met alle disciplines uit de kunst te maken hebt. Je kunt niet zomaar wat
kliederen. Je verzamelt alle puzzelstukken en tijdens de montage moet
het dan maar in elkaar vallen. Je kunt het niet zomaar overdoen, want
opnamedagen zijn ontzettend duur. Als regisseur ben je de kapitein van
het schip en iedereen gaat er vanuit dat jij weet waar het schip naar toe
moet. Er is geen tijd om te twijfelen. Terwijl je zelf nooit precies weet hoe
het wel moet, je weet alleen steeds beter hoe het niet moet.’
En toch heeft hij vertrouwen in zijn toekomst. Na het Gouden Kalf explodeerde op Facebook het aantal vriendschapsverzoeken. Interessante
mensen stonden op zijn voicemail die hij nooit eerder had gesproken.
Eerder al was hij al in gesprek over een kinderserie voor de KRO/NCRV.
À la South Park, maar dan met levende karakters.
Toch komt het vertrouwen vooral door de weg die achter hem ligt. ‘Als
het mij lukt om in veertien jaar van loodgieter naar een Gouden Kalf te
komen, dan is de weg van hier naar een grote film een kleinigheid. Ik
heb eens ergens gelezen: wat voor de dromer een droom blijft, kan voor
de strijder werkelijkheid worden. Nee, gefrustreerd over hoe mijn leven
tot nu toe is gelopen ben ik niet. Dit is mijn weg.’ <

oekhandel Koops is
een begrip in Venlo
en omstreken. Begin 2005
namen de huidige eigenaren Jacqueline Janssen (47)
en Rogier Knipscheer (42)
de zaak over van Wim en
Nicolette Koops. ‘Zij hadden
geen opvolging in de eigen
familie en hechtten er waarde aan dat de winkel, die al
sinds 1912 in de Klaasstraat
gevestigd is, in Venlose
handen bleef. Ze wilden niet
verkopen aan een keten’,
vertelt Jacqueline. ‘Omdat
ik er al sinds 1999 werkte,
vroegen ze of ik het wilde
overnemen. Dat wilde ik
wel, maar niet alleen. Ik heb
Rogier gebeld, met wie ik
fijn had samengewerkt bij

Wilbro in Tegelen, en die zei
zonder blikken of blozen ja.’
Na het opknappen van
bouwvallige achterste deel,
werd het winkeloppervlak
in 2007 verdubbeld. In 2012
kwam het VVV-kantoor
er bij en sinds kort is de
bovenetage ingericht voor
boekpresentaties. ‘De
boekenbranche zit in roerig
vaarwater, vandaar ook de
samenwerking met het VVVkantoor’, zegt Rogier. ‘Toeristen kwamen gek genoeg
toch al vaak hier terecht als
ze iets over Venlo wilden
weten.’
Beiden noemen het goede
contact met klanten van wezenlijk belang voor een succesvolle zaak. ‘Op beurzen

kopen wij boeken in voor
bepaalde klanten. Schrijvers uit de regio krijgen bij
ons een podium.’ Rogier
Knipscheer leest graag
literaire boeken, Umberto
Eco en Philippe Claudel zijn
favoriet. Jacqueline Janssen
leest voornamelijk debuten. ‘Een boek uit de Top10
is tijdverspilling omdat ik
klanten wil verrassen met
onbekender werk.’ Haar
favoriet van dit moment:
Shotgun Lovesongs van
Nickolas Butler. Tijdens een
zaterdagmorgen koekeloeren bij Koops vroegen we
bezoekers naar hun eerste,
hun favoriete en hun meest
recente boek. In deze Buun
tien lezersportretten.

en eigenaar van Buro Bliss.
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De saga

v a n h e t frietei

. . . . . . . . . Ve n l o ’ s e n i g e c u l i n a i r e e r f g o e d
voorgeschreven door dames en heren
medici in elk cholesterolrijk dieet.

Z a l i k het dan to ch maar beke n n en ? J a, wa a r o m n i et ei gen l i j k ? A f en t o e
sc h i et ik zo maar vol i n Ve n l o, word i k m eegev o er d i n een s t r o o m v a n gel u kz a ligheid. het ocean i sch gevoel van Si gm un d f r eud . M ees t a l o v er v a l t
h e t m e op plek k en waar d e t i jd st i l g esta a n l i j k t t e h ebben . Of wa a r m i j n
e i g e n vo ortrazen i n d e t i jd eve n t ot st i l s t a n d k o m t . het zi j n pl a a t s en v a n
h e ri n nering, lie u x de mémoir e.

door Sef Derkx
foto’s Peter de Ronde,
archief Sef Derkx
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Soms maak ik in gezelschap van een groepje mensen een zo-

genaamde Waerse Wandeling, een alternatieve stadswandeling door de
binnenstad langs die plekken. Het is een college Venlo voor Gevorderden. We beginnen steevast bij Automatiek Piccadilly aan de Kleine
Beekstraat. Je hoort vaak klagen dat er bijna geen echte Venlose ondernemingen meer zijn. Dat het grootkapitaal van de winkelketens het
centrum heeft overwoekerd. Dat het vroeger beter was. Ennen daag neet
genäöld is ennen daag neet gelaef, zullen we maar zeggen.
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h e t f r i e t- e i

Ge zicht op Ve nlo v a na f d e brug 1 942

Sl oop van ’ t H etje

A ls j e z i t m e t e e n
vra a g o v e r h e t Ve nlo
va n vr o e g e r o f v a n nu,
ku n j e e r t e r e c ht

Maar ten dele klopt het. In de voorbije halve eeuw zijn veel middenstandszaken verdwenen. Dit geldt echter niet voor de door en door Venlose Automatiek Piccadilly. Alleen al omwille van de authenticiteit zou je
er moeten komen. Maar ook voor de bediening in het onversneden Venlose dialect. Of voor de kennis over de stad. Als je zit met een vraag over
het Venlo van vroeger of van nu, kun je er terecht. En natuurlijk is er Mie
Schreurs-Braem (1932), alom bekend als Mie van ’t Frietei. Nog iedere
dag treedt ze aan, gekleed in een schone schollèk, om haar zoon Hans
(1958) de helpende hand toe te steken. Vanaf 1954 is ze onafgebroken in
het frituurwezen werkzaam, ze is daarmee de oudste zelfstandige Venlose onderneemster. Denk trouwens niet te licht over haar werkdag. Al
om half zeven is ze op, steekt een kaarsje aan bij het beeldje van Onze
Lieve Vrouw van Genooy, kust de foto’s van haar overleden man en moeder en gaat dan aan de slag. De hele dag door, met regelmatig een korte
pauze voor een sigaret. Want zeg nou zelf, je stopt toch niet op je 82ste
met roken omdat anderen zeggen dat het ongezond is?
Voor de alsmaar uitdijende groep van aficionados van het frietei, Venlo’s
enige culinaire erfgoed voorgeschreven door dames en heren medici
in elk cholesterolrijk dieet, is Mie Schreurs-Braem een legende en een
icoon. En Automatiek Piccadilly, de kraamkamer van het geprezen frietei, heilige grond.
Mie Braem zag het levenslicht op ‘t Hetje, een beroemde en bezongen
gats tussen Jodenstraat en Havenkade. Als men de historie recht had wil-
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len doen, was de naam van deze steeg teruggekeerd bij de Maasboulevard. Een betrokken ambtenaar vertelde me dat ‘t Hetje als optie van de
tafel is geveegd. Onze straatnaamgevers waren bevreesd voor negatieve
associaties bij het publiek en als de dood voor kritiek van megalomane projectontwikkelaars en potentiële winkeliers. Tja. Er is vervolgens
gekozen voor Maasstraat. Een enormiteit van formaat, want de echte
Maasstraat liep van de Peperstraat naar de Oude Markt.
In de jaren dertig van de vorige eeuw, de epoque van crisis en werkeloosheid, was ‘t Hetje een dichtbevolkt straatje, waar de mensen elkaar
hielpen als de nood aan de man was. Toen de kleine Mie de leeftijd bereikte dat ze naar de bewaarschool moest, kwam ze in de rij te zitten
met kinderen uit de volksbuurten: ‘Aan de Lomstraat, waar nu Bakker
Bart is, was een smalle gang. Als je die doorliep, kwam je bij de bewaarschool. De zuster van mijn klas heette Floribertha. Die naam heb ik mijn
hele leven onthouden. In de klas had je twee rijen met kinderen uit arme
gezinnen en twee rijen met kinderen uit rijke families. Op straat werden
we soms nageroepen. “Hetjesvolk! Hetjesvolk!” Als we zo’n jongen te
pakken kregen, gaven we hem een pak rammel. Op ‘t Hetje was het ondanks de armoede gezellig. Er woonden hele aparte types. Het was een
echte volksbuurt.’ Mie deed als opgroeiend meisje altijd boodschappen
voor de bekende prostituee Mandje. ‘Ze stopte me vaak iets extra’s toe.
Vlak voordat ‘t Hetje gesloopt ging worden, zijn we verhuisd naar de
Havenkade. Ik heb hele goede herinneringen aan het straatje van mijn
jeugd.’
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I k h er i n n e r me n og goe d d a t ik op d e dag van de inval ’s mor gens
vroeg w ak k e r s c hrok v a n e e n e n orm e knal. De br uggen over de Maas
wa ren o p g e b l az e n

G e zi c h t o p Ve n l o v an af B l e r i c ks e Ma a s o ev er, 1 94 5

De lokale overheid was ‘t Hetje al lang een doorn in het oog. De apotheker en latere burgemeester H. van Rijn schreef in de jaren tachtig van
de negentiende eeuw een belangrijke studie over Venlo. Over ‘t Hetje
vermeldt hij: ‘Het is een der vuilste wijken der stad. De openbare straat, met
veldkeien belegd, is niet voor schoonhouden vatbaar. De goot, die midden door
de straat loopt, is te eng en te slecht en wordt niet gereinigd en onderhouden. In
de straat zelve is de luchtstrooming gebrekkig, omdat die buurt als het ware in
een dal ligt, zoodat de wind er niet door maar voor een groot deel overheen waait.
Mestkuilen en verzamelingen van huiselijk afval vindt men daar aan de openbare
straat.’ Buiten de risico’s voor de volksgezondheid, lag er volgens Van Rijn
ook een moreel gevaar op de loer. Door de kwijnende toestand waarin ‘t
Hetje verkeerde, zouden de bewoners lui en onverschillig worden.
Al in de jaren twintig rees het plan om ‘t Hetje en de andere steegjes
tussen Havenkade en Jodenstraat te saneren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was het zover. De slopers gingen aan het werk en ‘t Hetje
werd geschiedenis.
Mie ging met haar ouders en haar een jaar jongere zus Lies aan de Havenkade wonen. Ze maakte er de dramatische oorlogsjaren mee: ‘De
Duitsers zijn op 10 mei 1940 binnengevallen, de zondag ervoor had ik
de Eerste Heilige Communie gedaan. Ik herinner me nog goed dat ik
op de dag van de inval ’s morgens vroeg wakker schrok van een enorme
knal. De bruggen over de Maas waren opgeblazen. Wij kinderen kregen
te horen dat de oorlog was uitgebroken.’ De dertien bombardementen
op Venlo en Blerick in oktober en november 1944 staan haar nog altijd
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Wateroverl ast Grote B eekstraat-V l eesstraat- Kl ei n e B eekstraat

To e n de Ve n l o s e b i n n e n s ta d do o r de b e ze tte r to t S pe rr g e bi e t
w e r d v e r kl a a r d, mo e s t
h e t g e zi n B r a e m v e rtr e kke n

bij. ‘Wij hadden thuis geen kelder, we schuilden bij onze grootmoeder.
Ze woonde in een huisje achter de Marechausseekazerne. Er was ook
nog een grote gewelfde schuilkelder bij de Oude Markt.’
Op zaterdag 28 oktober 1944 werd het zuidelijk deel van de Vleesstraat
getroffen bij een luchtaanval. ‘Bij dat bombardement zijn zes kinderen
van de familie Seuren, met wie ik vaak op straat had gespeeld, om het
leven gekomen. De moeder is enkele dagen later in het ziekenhuis overleden. Alleen de vader, die tijdens het bombardement niet thuis was, en
het jongste kind Paul hebben het overleefd.’ Enkele dagen later werd
de kleine Mie door haar moeder gevraagd om melk te halen voor een
tante die kort tevoren bevallen was. ‘Ik had geen zin om meteen naar de
melkfabriek te gaan. Die lag aan de Havenstraat, vanuit de Roermondsestraat gezien aan de rechterkant. Ik ging eerst op bezoek bij familie
aan de Sloot. Dat is mijn geluk geweest. Er was een bombardement. De
melkfabriek lag in puin, een schoolgenootje van mij is daarbij om het
leven gekomen. Ze was net als ik door haar moeder eropuit gestuurd om
melk te gaan halen.’
Toen de Venlose binnenstad door de bezetter tot Sperrgebiet werd verklaard, moest het gezin Braem vertrekken. Na kort in de schuilkelder in
Genooy gehuisd te hebben, kregen ze onderdak bij een bevriende familie aan de Kerkstraat in Arcen. ‘We zaten er een week of twee, drie toen
Duitsers aan de deur stonden om te vertellen dat we moesten evacueren.
We zijn te voet door de sneeuw naar Walbeck gelopen en van daaruit
naar Geldern, waar we in een soort kazerne zijn ondergebracht. Een dag
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I k b r a ch t de g e s n e de n
fr i e t i n e mme r s o p de
tr a n s p o r tfi e ts n a a r
de kr a a m. E e n p o r ti e
fr i e t ko s tte i n de rti j d v i j fti e n ce n t, e e n
g r o te za k e e n kw a r tj e

F ri tu re S ch r e u r s - B r ae m ac h t e r he t s t a d huis

of wat later zijn we in veewagons gezet. We wisten niet waar we heen
zouden gaan. Ik herinner me nog een heel angstig moment onderweg.
De trein stopte en mensen kropen op het dak om met een vlag van het
Rode Kruis te zwaaien. Dat moest geallieerde piloten ervan afhouden de
trein te beschieten.’
De barre en angstige treinreis eindigde in Groningen, bij een theater.
Mie Schreurs-Braem: ‘Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in het dorpje
Loppersum, dat tegenwoordig vaak in het nieuws is door de aardbevingen. We kregen er onderdak bij een boerengezin met drie jongens. Het
waren hele aardige en behulpzame mensen. Er was genoeg te eten en
ik kon heerlijk spelen op de boerderij. In mei of juni 1945 zijn we teruggegaan naar Venlo, in de laadbak van een vrachtwagen van Janssen
Auto’s. De chauffeur was meneer Moes van de Bergstraat. Na een lange
rit werden we afgezet achter het stadhuis. We hadden niets meer. Ons
huis lag in puin. Familie vertelde ons dat er een huis leegstond aan de
Maaskade, bij het Slangestraotje, het straatje met de trap naar het Maasschriksel.’
Eind jaren veertig leerde Mie daar haar toekomstige man Toon Schreurs
(1928-2003) kennen. ‘Toën werkte bij het expeditiebedrijf Wien aan de
Maaskade. Hij bracht met de bakfiets pakketten rond. In 1955 zijn we
getrouwd in de Sint-Martinuskerk. Maar er was grote woningnood, we
hadden geen huis. Ik bleef na ons trouwen thuis wonen en Toën bij zijn
ouders. Pas na vier jaar kregen we een huisje toegewezen aan het Maasschriksel.’
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Het ondernemen zat Toon Schreurs langs moederskant in het bloed.
In het voorjaar van 1954 kocht hij een frietkraam van ene Bosman. Mie
Schreurs-Braem: ‘De kraam kostte tweeduizend gulden. Toen we dat
betaald hadden, waren onze spaarcenten meteen op. We kregen een
standplaats op een braakliggend terrein achter het stadhuis. Die was
van de firma Bervoets, we betaalden er driehonderd gulden per jaar
voor. De ouders van Toën schilden en pitten de aardappelen. Ze gingen vervolgens door zo’n frietsnijmachine, allemaal handwerk hoor! Ik
bracht de gesneden friet in emmers op de transportfiets naar de kraam.
Een portie friet kostte indertijd vijftien cent, een grote zak een kwartje.
Voor mayonaise betaalde je vijf cent of een dubbeltje. De mosterd was
gratis. Naast friet verkochten we knakworst, gekookt ei, gebakken vis in
het zuur en rolmops. Als de friet voorgebakken werd, zag je elkaar niet
meer door de zwaaj.’
In het midden van de jaren vijftig waren er in de Venlose binnenstad
verschillende plekken waar je friet kon kopen. Er stonden kramen bij
de Roermondsepoort en op het Monseigneur Nolensplein. Bekend was
natuurlijk ook Battistuzzi in het Ursulastraatje. Bij velen zal die laatste
naam terstond herinneringen doen opborrelen. De familie Battistuzzi
had de fameuze ijssalon Venezia aan de Klaasstraat. In het Ursulastraatje baatte ze een eenvoudige gelegenheid uit waar friet en snacks werden
verkocht. Als kind van een jaar of zes kwam ik er voor het eerst, aan de
hand van mijn vader. Ik at er een puntzakje friet en een knakworst. Friet
maakte mijn moeder iedere vrijdag, maar de knakworst was een delicatesse die ik die dag voor het eerst savoureerde.
Luigi Battistuzzi reisde in 1937 van Italië naar Nederland en trad in
dienst bij de firma Talamini IJsbereiding in Utrecht. Het beviel blijkbaar
goed, want niet veel later besloot ook neef Piëtro zich in Nederland te
vestigen. Gesneden als ze waren uit het echte ondernemershout, wilden
ze dolgraag voor zichzelf beginnen. Ze waren ervan overtuigd dat er voor
ijsbereiders meer kansen lagen in het katholieke zuiden. Het protestantse Nederland van boven de grote rivieren ontbeerde ten enenmale
de joie de vivre van Italië. In Limburg hoopten ze die levensvreugde wel
te vinden. Tijdens een verkenningstocht strandden de neven in Venlo.
Hoewel ze eigenlijk op weg waren naar het zuiden van onze provincie,
beviel de kennismaking met Venlo goed en besloten ze hier aan de slag
te gaan.
Een mooie familiegeschiedenis, maar terug naar Toën en Mie Schreurs.
Na een jaar of anderhalf, twee achter het stadhuis kreeg het echtpaar
van de gemeente te horen dat de kraam moest verdwijnen. De stad was
in de fase van de wederopbouw en op hun stekje was een winkel gepland.
Als Venlonaren pur sang waagden ze de sprong over de Maas. In Blerick
namen ze een frietkraam over. Het werd geen succes. Nee, om het maar
te zeggen zoals het was: het werd een regelrechte ramp. Blerickenaren
moesten niets van de Venlose horecaondernemers hebben. Ze kochten
hun friet en snacks verderop in de Kloosterstraat bij iemand uit Blerick,
bij iemand oét ’t dörp. Die van de stad lieten ze links liggen. De boycot
was totaal. Mie Schreurs-Braem: ‘Het was verschrikkelijk. Weet je wat
ze ooit met modder op onze kraam hebben geschreven? Aet gen friet van
deze piezewiet!’
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Limburg stond, hangt als een relikwie aan de muur. ‘Geloof me of niet,
maar de mensen stonden op de dag van de opening in de rij om binnen
te komen. En ook de dagen erna. Zo’n automatiek dat was destijds wat
voor Venlo. Klanten van toen komen nog steeds of anders hun kinderen
en kleinkinderen.’
Kenners en liefhebbers maken nog immer een omweg of extra stop om
te genieten van het fameuze frietei. De legendarische lekkernij, gecreeerd door Toën, wordt nog altijd volgens gekoesterd familierecept bereid. De leverancier van de eieren is ook nog altijd dezelfde, de firma
Hendriks Wild en Gevogelte uit ’t Ven.
Zoals gezegd behoort het frietei met de goulashsoep van mooder Cornet,
de hiëringslaai en beerpap tot het culinaire erfgoed van Venlo. De oorsprong ervan ligt bij het vogelnestje, een gehaktbal met in het midden
een half hardgekookt ei. Het was een gerecht uit de tijd van de grote
gezinnen. Als je zes of meer kinderen had, moest je als moeder creatief
omgaan met het huishoudgeld. Ze aete mich erm, werd er vaak gezegd.
Van een kilo gehakt kon je meer ballen draaien als je in het midden van
iedere bal de helft van een gekookt ei deed. Prakkezeere kump van de erm
luuj, werd er dan goedkeurend gezegd.

Mi e S ch reu r s - B r ae m e n z oon Ha ns Schr e ur s

We h ad d e n e e n
a u t om at i e k me t twa a lf
rij en l o k e t j e s

Dolblij waren beiden toen ze terug naar Venlo konden gaan. Door al hun
spaarcenten te spenderen en met hulp van iemand van de bank, die zich
bijzonder inspande om een aanvullende hypotheek te regelen, waren
ze in de gelegenheid zowel een oude smidse aan de Kleine Beekstraat
als het hoekpand ernaast van de voormalige Venlose Radiocentrale te
kopen. Op die plek in hartje stad opende het echtpaar op 6 augustus
1959 Automatiek Piccadilly. ‘We hadden een automatiek met twaalf rijen loketjes. Het assortiment bestond onder meer uit nasibal, bamibal,
nierbroodje, leverbroodje, champignonbroodje, kroket, slaatje, broodje gehakt en kip. De automatiek was van een Deense firma. De vertegenwoordiger in Nederland heeft Toën in contact gebracht met koks die
werkzaam waren in een automatiek in ’s-Hertogenbosch. Van hen heeft
hij de kneepjes van het vak geleerd.’
De advertentie die daags voor de opening in het Dagblad voor Noord-
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Met het vogelnestje als culinair vertrekpunt ging Toën Schreurs indertijd
aan de slag. Mie Schreurs-Braem: ‘De eerste keren ging het mis. Viel het
frietei uiteen en rolde over de vloer. Maar goed, ik stond natuurlijk al
klaar met de dweil en een emmer warm water met chloor. Toën noemde
me altijd ’t chloormaedje. Na enkele mislukkingen had hij het. Het frietei
was geboren!’ Twee keer werd het frietei uit het assortiment gehaald,
maar de clientèle bleef erom vragen. Anno nu gaan er wekelijks vele
honderden frieteieren over de toonbank.
Het geeft geen pas om geheime familierecepten te onthullen. Maar met
toestemming van de vrouw en de zoon van de créateur mogen we toch
een tipje van de sluier lichten. Het gehakt van het oorspronkelijke vogelnestje is vervangen door kerrieragout die door een goede garing die
juiste consistentie heeft. Het gehalveerde, hardgekookte ei wordt met
de ragout omhuld en het geheel gerold in paneermeel en vervolgens
gebakken in frietvet van 170 graden. Frieteieren kun je enkele dagen
bewaren in een koelkast, maar invriezen, nee, dat is een doodzonde.
Dagvers is het allerbeste. ‘Verschillende frietzaken hebben geprobeerd
ons frietei na te maken’, vertelt Mie licht verontwaardigd, ‘maar het is
net marsepein met die nepragout en kunsteieren. Niet te eten, zeggen
onze klanten.’
Op 6 augustus 2009 vierde het frietei zijn vijftigjarig jubileum en kreeg
daarmee een gouden aureool. Het was een historische mijlpaal voor
lekkerbekkend Venlo, een feestelijke dag die onder overweldigende belangstelling van de media en van de vaste klanten is gevierd.
Ik heb op deze dies natalis van het frietei een belangrijk besluit genomen.
Wereldwijd bestaan verschillende kalendersystemen. Je hebt de islamitische tijdrekening, de Joodse, Chinese, Noord-Koreaanse en Tibetaanse kalender. Om bij eventuele toekomstige kolonisatie van Mars de
tijd bij te kunnen houden is in 1985 door Thomas Gangale de Darische
kalender ontwikkeld. Over de Maya-kalender zwijgen we liever. De gregoriaanse kalender wordt door velen als de universele standaard gezien.
Ik houd me aan deze laatste, maar privé hanteer ik een andere, waarbij
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Sef Derkx (1951) schrijft over geschiedenis en kunst en verzorgt al ruim twintig jaar een stadscolumn voor
Dagblad De Limburger.
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Gedumpt – Jeff Kinney
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Tot slot. Een groot liefhebber van het frietei was ernstig ziek en kwam
in het zicht van de dood. In overleg met zijn naasten besloot hij dat het
eerste waarvan de gasten na zijn crematie zouden genieten een frietei
moest zijn. ‘Hans kreeg een telefoontje. Of het mogelijk was om 120
frieteieren te leveren. Ze zouden worden afgehaald door iemand van de
begrafenisonderneming. We hebben gezweet aan de frituur, ook van de
zenuwen, want zo’n bestelling is toch niet niks, maar ze stonden op het
afgesproken tijdstip klaar in dozen. Hans heeft later gebeld. De frieteieren waren nog warm toen ze werden uitgedeeld. De gasten hadden
ervan genoten. Det is toch ein moëi verhaol, dao zoel Toën gruüts op gewaes
zien.’ <

prr

KOe K WAUS

het beginpunt 6 augustus 1959 is, de dag van de publieke Genesis van
het frietei. Derhalve moet deze saga van Venlo’s enige culinaire erfgoed,
voorgeschreven door dames en heren medici in elk cholesterolrijk dieet,
worden gedateerd in het jaar 55.
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Abbie Chalgoum speelt de rol van zijn leven

JEZUS OVER

JEZUS

Er zijn twee Jezussen. De
historische, wiens bestaan
gestaafd zou worden door
verwijzingen in schriftelijke
bronnen. En de mythische,
wiens niet-bestaan er feitelijk niet toe doet, omdat miljarden christenen al eeuwen
in hem geloven. Maar áls hij
werkelijk bestaan heeft, wie
was hij dan? Onlangs laaide

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde

de discussie daarover op,
dankzij de wereldwijde bestseller Zealot van Reza Aslan.
Zijn stelling: Jezus was een
vrijheidsstrijder, een revolutionair. Met als boodschap
niet de liefde, maar terreur.
Krijgen die nieuwe inzichten
een plaats in de Tegelse Passiespelen?
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> JEZUS 1
“In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is
hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk
geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de
waarheid tot zich namen. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem
op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had
opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij
was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend.
Goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke
dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.”
Dit fragment komt niet uit de Bijbel. Het komt zelfs niet van een christen. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef het, een jaar
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Ho e w e i n i g w e ze ke r w e te n o v e r de ma n di e tw e e du i ze n d j a a r g e l e de n
i n Pa l e s ti n a l u i s te r de n a a r de n a a m Je zu s v a n N a za r e th , b l i j kt b i j h e t
n o e me n v a n zi j n g e b o o r te j a a r

of zestig na Jezus’ dood. Het is de oudste niet-Bijbelse verwijzing naar
Jezus en voor veel onderzoekers vormt dit het voornaamste bewijs voor
zijn bestaan. Zeker, er wordt getwijfeld aan de authenticiteit van cruciale delen van de tekst (‘Hij was de Christus’, ‘verschenen op de derde
dag, opnieuw levend’), maar de wetenschappelijke consensus is dat Jezus op aarde heeft rondgewandeld.
Wat raar dat we daar een Joodse geschiedschrijver uit het jaar 93 voor
nodig hebben, zult u denken. Er zijn toch getuigenissen uit de tijd van
Jezus zelf: de evangeliën? Nou, nee. Het evangelie volgens Marcus
stamt uit ongeveer 70 na Christus, veertig jaar na Jezus’ dood, en dat
is het oudste van de vier in het Nieuwe Testament. De evangeliën volgens Mattheüs (80 n. Chr.) en Lucas (90 n. Chr.) zouden op de tekst van
Marcus gebaseerd zijn. Het evangelie volgens Johannes is nog jonger.

28

BUUN

HERODES

Hoe weinig we zeker weten over de man die tweeduizend jaar geleden
in Palestina luisterde naar de naam Jezus van Nazareth, blijkt bij het
noemen van zijn geboortejaar. Je zou toch geneigd zijn te denken dat
Jezus in het jaar 1 werd geboren. Dat was ook de stelling van Dyonisius
Exiguus, toen hij in 525 (volgens zijn eigen berekening) de Christelijke
jaartelling bedacht. Wat Exiguus echter over het hoofd zag, is dat Herodes - de koning die volgens de overlevering verantwoordelijk was voor
de massale kindermoord ten tijde van Jezus’ geboorte - al in het jaar 4
voor Christus overleed. Zo zijn er nog een paar omstandigheden die er
samen voor zorgen dat het aannemelijker is dat de historische Christus
werd geboren in het jaar 6 voor Christus. O, en niet op 25 december. En
hoogstwaarschijnlijk ook niet in Bethlehem. Laat staan in een stal.
Wat we min of meer zeker weten? Dat hij uit Nazareth kwam. Dat hij
leerlingen om zich heen verzamelde. Dat hij rond zijn dertigste naar Je-
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waar Mattheüs en Lucas die uitspraken uit vernomen hebben. Die zogenaamde bron Q is verloren gegaan: we weten er verder niets van.
Dan zijn er nog zo’n zeventig apocriefe beschrijvingen van Jezus’ leven
- allemaal van nog latere datum dan de tekst van Johannes, en dus nog
minder betrouwbaar waar het gaat om een feitelijke weergave van Jezus’
leven. Ze bevatten opmerkelijk genoeg wel details die legendarisch zijn
geworden: de os en de ezel worden bijvoorbeeld pas genoemd in een
tekst van vierhonderd jaar na Jezus’ dood. ‘Kul’, is dan ook het etiket dat
onderzoekers op dit soort passages plakken.
Ook islamitische teksten waarin verwezen wordt naar de profeet Jezus
zijn te jong om feitelijk over het leven van Jezus te kunnen gaan; ze gaan
over de overlevering van dat leven.
De brieven van Paulus zijn weliswaar ouder, uit ongeveer 50 na Christus,
maar Paulus heeft Jezus nooit ontmoet.
Dan zijn er nog Romeinse bronnen. Jezus wordt zijdelings genoemd in
een brief van Plinius de Jongere uit 112 na Christus. En de beroemde
geschiedschrijver Tacitus schrijft rond 115 dat ene Christus onder de regering van Tiberius door landvoogd Pilatus zou zijn terechtgesteld.
En dat was het wel zo’n beetje. Geen enkele tekst die stamt uit de tijd dat
Jezus zou hebben geleefd, geen enkele tekst geschreven door iemand
die hem persoonlijk moet hebben gekend, alles van horen zeggen. Die
constatering is in de loop der jaren ook wel gebruikt om te stellen dat al
deze teksten vervalsingen zijn. Het meest voor de hand ligt echter een
simpelere verklaring: Jezus heeft bestaan.

ZELOOT

ruzalem ging. Dat hij daar stennis schopte. Dat hij door Joodse gezagsdragers werd opgepakt en door Pontius Pilatus is terechtgesteld. Hoe
we dat weten? Uit bronnen.

Ook Zealot, de geruchtmakende bestseller van de Iraans/Amerikaanse
godsdiensthistoricus Reza Aslan, gaat ervan uit dat Jezus bestaan heeft.
Maar van de zachtaardige, vredelievende hippie die Jezus in de katholieke overlevering geworden is, blijft weinig over. Aslan haalt Mattheüs aan
(10:34): dat Jezus niet gekomen is om vrede te brengen maar het zwaard.
Jezus is een nationalistische Zeloot: iemand die geen heerschappij accepteert dan die van God. Dat brengt hem in conflict met de Romeinse
overheersers en bepaalde aspecten van de Joodse geloofspraktijk. Jezus
als terrorist dus, en zijn discipelen als guerilla-achtig groepje opstandelingen. Jezus als jood ook die predikt voor geloofsgenoten, en nooit
uit zou zijn geweest op het stichten van een nieuwe religie. Fundament
onder het betoog van Aslan is de kruisiging van Jezus: die straf was voorbehouden aan staatsvijanden. Het is geen volledige nieuwe kijk op de
zaken, wel een verfrissende die wereldwijd tot veel reacties leidde. Het
interview met Aslan op de Amerikaanse zender FOX, waarin de interviewster onthutst bleek over het feit dat niet-christelijke wetenschappers zomaar boeken over Jezus mogen schrijven, is een hit op internet.

BRON Q

Wie de evangeliën kritisch bestudeert - en dat wordt sinds de negentiende eeuw op een wetenschappelijke manier gedaan - komt tot de
conclusie dat er behalve de oudste tekst van Marcus nog een gemeenschappelijke oerbron moet zijn voor Mattheüs en Lucas. Er zijn namelijk zo’n tweehonderd overeenkomsten in de teksten van Mattheüs en
Lucas te vinden, die niet bij Marcus terug te lezen zijn. Vooral bepaalde
uitspraken van Jezus vallen op. Mattheüs en Lucas kunnen die niet van
Jezus zelf hebben gehoord: ze schreven vijf decennia na zijn dood. En
dus moet er een andere tekst of een vertelling voor handen zijn geweest
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> JEZUS 2
In de late middag van zondag 10 mei 2015 zal docent economie Abbie Chalgoum (1979), geboren in Marrakech en in 2012 uitgeroepen
tot Prins Carnaval bij vastelaovesgezelschap De Vaegers, in het bijzijn
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van burgemeesters, bisschop Wiertz en wellicht zelfs koning WillemAlexander, met handen en voeten aan een kruis worden genageld.
Natuurlijk, je mag de toekomst niet tarten, maar het bovenstaande lijkt
een betrekkelijk veilige voorspelling: de twintigste Passiespelen zullen
waar het de kern van de vertelling betreft weinig afwijken van de negentiende of de derde - hoe eigengereid regisseur Cees Rullens ook durft te
zijn. De boodschap van het Passieverhaal: Jezus heeft voor ons geleden.
Maar klopt dit wel? Heeft Jezus werkelijk voor ons geleden? Heeft hij
überhaupt geleden? Is het leven van Jezus gemythologiseerde geschiedenis? Of een mythe die van een historisch sausje is voorzien? En doen
die vragen er voor Abbie toe?
Buun mailde met Jezus (van 1979 na Christus) over Jezus (uit het jaar 6 voor Christus).
Ab b ie, je b ent geb o r en in Mar o k k o . Wat heb jij m et Jezu s?

‘Van huis uit heb ik weinig van Jezus meegekregen. Ik ben islamitisch
opgevoed en in de Islam is Mohamed de belangrijkste profeet. Door
mijn omgeving, school en boeken ben ik meer te weten gekomen over
Jezus. Hij doet me denken aan Ghandi.’
Je heb t je int ensief v o o r b er eid o p je r o l. Je heb t v eel gelezen en je b ent zelfs o p r eis geweest naar de st r eek waar Jezu s r o ndgelo p en m o et heb b en. Wat heb je in die tijd o v er hem geleer d?

Je zu s h e e ft h e t l e v e n
v a n h o n de r de n
mi l j o e n e n me n s e n
v e r a n de r d. D a n ku n
je wel gaan roepen
da t-i e n i e t b e s ta a n
h e e ft, ma a r da a r
v e r kl a a r j e w e i n i g
me e

‘De belangrijkste les: twijfel. Waarom doe je iets, waarom doe je iets
niet, moet je het wel doen? Alleen twijfel brengt eventuele antwoorden.
Als je nooit twijfelt, kom je ook niet tot inzichten. Jezus zijn boodschap,
de naastenliefde, het zoeken naar het goede, dat is denk ik belangrijk.
Omdat ik in mijn spel Jezus als mens van vlees en bloed wil neerzetten,
kan ik niet zonder die twijfel.’
Wie was Jezu s, denk je?

‘Jezus heeft geleefd, daar ben ik inmiddels van overtuigd. De mens, bedoel ik. Wat zijn naam ook precies geweest mag zijn, hij heeft bestaan.
Hij moet bovendien een ingewijde zijn geweest in de leer van zijn tijd.
Door mensen om hem heen werden na zijn dood legenden en verhalen
geweven die later zijn samengevlochten tot de evangeliën. Daardoor
weten we nu niet meer zeker wie Jezus was. Er is geen enkel antwoord op
te geven waarvan de juistheid volkomen vaststaat. Als ik hem iets moet
noemen, dat zou ik bij ‘een groot leraar’ uitkomen. Dat is toch wat er
naar voren komt uit alles wat er over hem bekend is: een verheven figuur
van een leraar, niet de enige in de geschiedenis, maar wel een grote. Een
leraar wiens hart van liefde en medelijden voor de dwalende mensheid
was vervuld, die zijn leven op aarde besteedde om zijn lessen in het hart
en het verstand van de mens te doen nestellen en die tenslotte, volgens
het evangelie, de kruisdood stierf.’
Was hij een brenger van vrede of een rebel?

‘Je moet de evangeliën natuurlijk plaatsen in hun historische context.
Kort gezegd komt het er op neer dat de Romeinen Israël bezetten en
er de dienst uitmaakten. Ze werkten samen met bepaalde Joodse groeperingen om het volk in toom te houden. Die onderdrukking en de extreem hoge belastingen brachten vanzelfsprekend onvrede en onrust.
Herhaaldelijk braken er opstanden uit. Je had zelfs groeperingen die de
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Romeinen met geweld het land uit wilden schoppen: de Zeloten bijvoorbeeld, en groepen Essenen en Farizeeërs. In die tijd is ook het beeld van
de messias ontstaan, en dan bedoel ik niet wat wij verstaan onder die
term. Nee, een messias was in Jezus’ tijd iemand uit de koningslijn van
David die het land met geweld zou bevrijden van de bezetter. Dat zou
dan met hulp van de God van Israël en zijn leger van engelen gebeuren.
Na de verdrijving van de Romeinen zou er dan een periode van duizend
jaar vrede aanbreken.
Bij Flavius Josephus kun je lezen dat er heel veel van dit soort messiassen waren. Die zijn allemaal door de Romeinen aangepakt. Ik denk dat
Jezus ook zo’n messias was, een pretendent. Dat stond tenslotte ook
op zijn kruis geschreven: “Jezus, koning der Joden”. Dat hij aanspraak
maakte op de troon van Israël blijkt ook uit de scène waarin hij op de rug
van een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Iedereen roept hem dan toe: “Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.” Volgens mij was
dat een door Jezus opgezette demonstratie om de mensen te laten zien
dat een oude profetie door hem werd vervuld. Ik heb die profetie even
opgezocht: “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt
hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.”
Staat in het Oude Testament, Zacharia 9.’

BEST

I s h e t we l v a n b e l a n g om i e t s t e w e t e n ov e r d e h i s t or i s c h e
Je z u s ? H e t d raait b ij g od s d i e n s t t e n s l ot t e om h e t g e l ov e n .

‘Jezus heeft het leven van honderden miljoenen mensen veranderd. Dan
kun je wel gaan roepen dat-ie niet bestaan heeft, maar daar verklaar je
weinig mee. Ik geloof zelf dat Jezus heeft bestaan, maar niet dat hij de
zoon van God was. Dat is dus ook een geloof. Iedereen gelooft. Over dit
soort dingen praat ik veel met Cees Rullens, de regisseur. En ik merk ook
dat het helpt dat we allebei in Israël zijn geweest. Dat maakt het minder
abstract: we kunnen er beelden bij bedenken.’

Een tweede leven geven, dat ligt enkel in de

N o u d e h am v r a a g . Wor d t J e z us i n d e k om e n d e P a s s i e s p e l e n
e e n h ard e v rijh e id s s t r i j d e r ? O f b l i j f t h i j d e z a l v e n d e b r ug g e n b ouw e r
d ie we al k e n d e n ?

ene boek, die al gedragen jurk of een verge-

macht van eventuele goden, zou je denken.
Maar dan vergeet je de uitbaters van winkeltjes met tweedehands spullen. zij gunnen dat

ten kroonluchter een nieuw bestaan. Buun

‘Volgens mij sluit het ene het andere niet uit. Je kunt een doel hebben,
en een manier - een stijl misschien - om dat doel te bereiken. Dat doel
kan hard zijn, de stijl soft. De Jezus die ik speel is een vredelievende leider, die zijn leiderschap echter niet aanpast aan de verwachtingen van
mensen, hoeveel respect hij ook voor anderen heeft.’

struinde langs de koopwaar van vier van dat
soort kringloopwinkels in Venlo, op zoek
naar het nieuwe leven.

Heb je er zin in?

‘Ik kan haast niet wachten om voor familie en vrienden te spelen. Ze zijn
al trots, dat weet ik, maar ik wil die trots een gouden randje geven. Ik wil
ze het verhaal door mijn ogen laten zien.’

Frans Pollux (1977) is schrijver, muzikant en
programmaker bij L1.
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E n d an k rijg e n w e w e e r d i e h e i s a ui t h e e l h e t l a n d : e e n M a ro k k aan s p e e lt Je z u s. Ee n m os l i m s p e e l t C h r i s t us .

Lean Hodselmans (1966) is freelance journalist en

‘Daar ben ik bang voor. In 2012, toen ik Prins van de Vaegers was, ging
het daar ook over: een Marokkaanse Prins in de stad van Wilders. Maar
mij ging het om de joeks, om de vastelaovend. Dus ik hoop dat de media
de aandacht nu richt op het complete verhaal, en niet op het detail dat
mijn stal in Marrakech stond. Get over it!’ <

bij MFM/Dtv in Oss. (deel 1 en 2)

schrijver. Ze werkt als verslaggever/nieuwsredacteur
Rabea Silvrants (Tegelen, 1980) is afgestudeerd aan de
Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.
Ze werkt nu als studieloopbaanbegeleider voor mbo- en
hbo-studenten en freelance als journalist. (deel 3 en 4)

door Lean Hodselmans en Rabea Silvrants
foto’s Peter de Ronde
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‘Is er nog iets voor mij?’ roept
een mevrouw vanaf de straat
door de openstaande deur.
‘Nee, niks interessants!’ antwoordt Henk Verstraelen vanachter de balie in het midden
van zijn zaak Carry & Cash.

ZAAK : CARRY & CASH, LEUTHERWEG 53, VENLO | EIGENAAR : HENK VERSTRAELEN | BUSINESS: INEN VERKOOP GEBRUIKTE GOEDEREN | UITGELICHT: SCHILDERIJ VAN PIET PETERS

Stones, Bob Dylan en de Beatles. Er
zat een album tussen van een band
die ik niet kende: The First Album van
Excalibur. Ik heb die plaat mee naar
huis genomen om te luisteren en
vond er niet heel veel aan. Kom ik er
al zoekend op internet achter dat die
gasten uit Mönchengladbach komen
en het album 300 euro waard is, een
Vijf jaar geleden is de 54-jarige collectors item. Dat tref je wel eens.
Henk Verstraelen gestart met Carry Meestal verkoop ik het dan op eBay
& Cash. ‘Ik heb hiervoor enkele mu- of Marktplaats.’
ziekwinkels gehad in Venlo, waaronder Sticks ’n Strings. Ik reisde vaak Een bijzonder item dat jarenlang in
naar Amerika om in ‘pawnshops’ – dat de zaak hing en nu tegen de muur
zijn van die pandjeshuizen - twee- staat tussen andere kunstwerken
dehands instrumenten op te halen. is een schilderij van Piet Peters.
Daar bedacht ik dat dit een prima Een kunstschilder en beeldhoubusiness zou zijn in tijden van crisis. wer, geboren in Tegelen in 1889.
En dus ben ik hier vijf jaar geleden Het prijskaartje vermeldt 50 euro.
ingestapt. Ik kan er best van leven, al ‘Zijn familie had de garagebox opgeruimd. Ik heb een paar tekeninis het geen vetpot.’
gen verkocht aan Sef Derkx van het
Een oma die al een tijdje in de winkel Limburgs Museum. Daarop stonden
rondstruint, pakt haar portemon- spelers van de Passiespelen. Ik heb
nee om voor twee meegekomen begrepen dat Peters daarvan één
kleinkinderen drie poppen, een pop- van de initiatiefnemers is. Dit landpenbadsetje en een mickey mouse- schapsschilderij vind ik best aardig.
knuffel af te rekenen. ‘Doe maar Er is alleen geen vraag naar. Maar
zeven euro’, zegt Henk die een frac- het dan zomaar wegdoen, dat kan ik
tie daarvoor hardop tellend op een niet.’
bedrag van negen euro uitkwam. Ze
blijkt geregeld binnen te lopen. ‘Ge- Henk gaat niet op zoek, maar vermiddeld komen er op een dag zo’n koopt wat er wordt gebracht. Elke
dertig tot veertig klanten’, vertelt twee maanden loopt hij langs de
Henk. ‘Dat zijn vaak mensen uit de schappen en worden er vijf bananenbuurt. Met een fietsenmaker, super- dozen gevuld met onverkoopbare
markt en nog een paar winkeltjes is goederen. ‘Die gaan naar Emmaus of
dit een prima plek. Hier woont van worden opgehaald om op rommelalles wat: arm, Jan Modaal en rijk. Zo markten te worden verkocht. Ik wil
nu en dan ben ik ook een beetje so- me meer gaan toeleggen op platen,
ciaal werker. Een jongen kwam laatst muziekinstrumenten en speciale apeen oude koptelefoon verkopen. Hij paratuur. Het huishoudelijk spul ga
had geld nodig om shag en drank te ik langzaam maar zeker weg doen.’
kopen. Dat vind ik wel triest’.
Links van hem staan enkele gitaren
en er is een werkplaats om ze te repareren, rechts heel veel elpees, cd’s
en dvd’s. Daartussenin van alles wat:
audioapparatuur, servies, schilderijen en speelgoed. Een kek rood retro
tv-tje pronkt op een Griekse zuil in
de etalage.

Verzamelaars op zoek naar speciale dingen, vaak lp’s, weten Carry
& Cash ook te vinden. ‘Vorige week
kwam een jongen twee dozen met
platen brengen, voornamelijk van de
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ZAAK : COCONNE, PARADE 33, VENLO | EIGENAREN: JOKE KEIJMAN EN REINA MEKERS | BUSINESS:
TWEEDEHANDS DAMESKLEDING | UITGELICHT: JAGUARTAS

‘Een tweedehands winkeltje, dat was
mijn droom’, vertelt Joke. ‘Ik heb
een hekel aan shoppen, maar dat
verdween als sneeuw voor de zon
zodra ik een tweedehands zaak binnenstapte. De sfeer is er zo anders
omdat de mensen die er komen heel
anders zijn. Bezoekers hebben aandacht voor elkaar en laten spontaan
weten dat iets mooi staat.’

waard. Het is onze mascotte. We hopen stiekem dat die niet verkocht
wordt.’
De kleding die in aanmerking komt
voor Coconne moet op de eerste
plaats schoon zijn en vooral ook
kwaliteit hebben. Reina: ‘Naast de
betere merken als Thierry Mugler,
Max Mara, Dolce & Gabbana, Pauw,
Mart Visser en Natan - het merk dat
koningin Máxima geregeld draagt verkopen we ook trendy merken uit
het middensegment.’ Kleding hangt
vier maanden in de winkel en gaat
vervolgens nog twee maanden in de
uitverkoop. Wat niet wordt verkocht,
gaat terug naar de eigenaar. Of naar
een goed doel. De inbrenger krijgt
veertig procent van de verkoopprijs.

Reina vult aan: ‘Als je alleen met
klanten in de winkel bent, ontstaan
er regelmatig persoonlijke gesprekken. Heel bijzonder. Ook de kleren
en accessoires die ingebracht worden, gaan vaak gepaard met een
verhaal. Zoals de Jaguartas.’ De
bruine damestas, die op een prominente plek staat te pronken, wordt
erbij gepakt. ‘Echt krokodillenleer’,
zegt Joke, terwijl ze fier het merkje Vandaag is het rustig. Gemiddeld lobinnenin de tas laat zien waarop de pen er tussen de tien en twintig klanjaguar staat die we van auto’s ken- ten per dag binnen. ‘De winkel blijkt

Een lonkende etalage aan de
Parade, de ingang enigszins
verborgen in de steeg naar
parkeergarage Arsenaal. Op
die plek is sinds februari 2014
Coconne te vinden, een knus
winkeltje met tweedehands dameskleding. Het zaakje wordt
gerund door Joke Keijman (56)
uit Nunhem en Reina Mekers
(54) uit Eindhoven, twee vriendinnen en voormalige collega’s
bij Philips.
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nen. ‘Origineel, ruim dertig jaar oud
en niet gebruikt. Een liefdevol paar
kwam ‘m brengen. Hij had de tas
voor haar vijftigste verjaardag gekocht tijdens een zakenreis in Duitsland, maar zij vond ‘m te klassiek. Ze
heeft de tas slechts een dag gedragen, voor de vorm. Met liefde gegeven en met liefde bewaard. Beiden
zijn nu in de tachtig. Ze stonden op
het punt om naar een appartement
te verhuizen en kwamen de tas bij
het inpakken tegen. Hij is te koop
voor 250 euro maar is heel veel meer

nog een beetje lastig te vinden’,
vertelt Joke. ‘Maar ik werd meteen
verliefd op dit pandje en dat ben ik
nog steeds. Het loopt goed, we zijn
tevreden.’ De dames Keijman en Mekers werken om beurten en een dag
per week samen. Coconne is volgens de vriendinnen vernoemd naar
de cocon waar een vlinder uitkomt.
‘Door -ne erachter te zetten, klinkt
het vriendelijker, meer modeachtig
ook’, legt Joke uit. ‘En die naam past
bij ons streven dat je mooier eruit
gaat dan erin’, besluit Reina.
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ZAAK : PAORTER, HELBEEK 22, VENLO | EIGENAAR : JEN NAGELS | BUSINESS: TWEEDEHANDS SPULLEN, CURIOSA EN GEBRUIKT HUISRAAD | UITGELICHT: ETALAGEPOP

De Paorter heeft een divers aanbod
maar oogt niet rommelig. Alles is
keurig in afdelingen verdeeld. Jen:
‘Ik ben een perfectionist en dat is
soms lastig, maar tegelijkertijd ook
mijn kracht.’
‘Pas toen ik klaar was met hts werktuigbouw, kwam ik erachter ik dat
dat mijn ding niet was. Maar ik ben
een twiéfelvot en wist niet goed wat
dan wel. Op dat moment kwam ik dit
pand tegen. Ik liet door een bedrijf
onderzoeken wat de beste mogelijkheid was voor deze locatie: een tweedehands winkel. En dat geloofde ik
dus niet. Juist daarom heb ik het
toch gedaan. In het begin liep ik alle
advertenties na, ging naar huisverkopen in Venlo en omstreken. Nu
krijg ik vooral spullen gebracht.’

Jen: ‘Ik heb verschillende soorten
klanten, mensen die hier al 32 jaar
komen. Sommigen komen wekelijks
koffie drinken. Wanneer ik gesloten
ben, vind ik het fijn om hier alleen te
kunnen werken. Als de zaak open is,
is het gewoon gezellig dat mensen
op de koffie komen. Dan ben ik helemaal niet bezig met verkopen.
Het maakt me ook niet uit of iemand
iets voor een dubbeltje of voor een
euro koopt, als ze er maar blij mee
zijn.’

Achter in de winkel, opgehangen aan
het hoogste schap waar de kerstspullen liggen, hangt een boodschap voor de klant: “Vraag gerust
korting als iets te duur is of als iets
al wat langer ligt. U doet mij er zelfs
een plezier mee. U bent goedkoop
uit en ik krijg plaats voor nieuw.” Jen
‘Deze etalagepop kwam 28 jaar ge- vertelt dat hij af en toe moet reorgaleden als het ware aanwaaien. Hij niseren. ‘Een trouwe klant merkte

Bakken vol met knuffels,
gesorteerd in de categorieën:
‘ver-mens-te poppen’, ‘in/aan
het water’, ‘in het woud’ en
‘mini-knuffels’. Delfts blauw
servies, koffiekopjes, tafelkleden, sieraden, een HarleyDavidsonmotorpak in maat
XXL. In november van dit
jaar bestaat de zaak van Jen
Nagels 32 jaar.
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pasgeleden voor het eerst op dat ik
ook lampen verkoop. Omdat er zoveel spullen zijn, is het lastig om alles op ooghoogte te plaatsen. Maar
ik doe mijn best om het overzichtelijk te houden. Antiek en meubels zul
je hier niet gauw vinden. Waar het
mij om gaat is de ‘rommel’ van anderen te laten circuleren. Ik bedoel,
wat de een beu is maakt een ander
weer blij. Dat vind ik fijn, daar doe ik
Veel mensen weten na al die jaren de het voor.’
winkel van Jen Nagels te vinden, al is
het maar om even koffie te drinken.
stond altijd in een etalage op de
Oude Markt. Toen hij viel en beschadigd raakte, kwam hij bij mij terecht.
Korte tijd daarna kreeg ik een slanke, zwarte jurk die de pop precies
paste. En hoewel het een jongenspop is, staat de jurk niet raar. De
pop hoorde meteen bij de winkel.
Hij staat nu wat verdekt opgesteld,
maar ik zou hem niet kwijt willen.’
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‘Goedemorgen.’ Paul komt
binnen met een grote doos vol
boeken. Hij zet hem achter de
antieke toonbank en loopt door
naar de platenspeler, verderop
in de winkel. Even later klinkt
klassieke muziek. ‘Harfenkonzerte van Bach’, doceert Paul.
De combinatie van muziek,
boeken en authentieke details
van het monumentale pand
zorgt voor een aangename,
serene rust.
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ZAAK : ‘T BOEKHUIS, GROTE KERKSTRAAT 19, VENLO | EIGENAAR : PAUL SEELEN | BUSINESS: TWEEDEHANDS BOEKEN | UITGELICHT: G E S C H I E D E N I S VA N H E T B I S D O M R O E R M O N D VAN JOS HABETS

Duizenden boeken over geschiedenis en kunst, Limburgensia en
esoterie, kinderboeken, literatuur,
Venloboeken van de hand van eigenaar Paul Seelen zelf; ze omringen
je als je aan de leestafel midden in
de winkel zit. ‘We hebben bijna geen
titels in de computer staan. Omdat
we alle boeken meermalen in handen hebben gehad, weten we toch
waar wat staat’, vertelt vriendin Astrid Birsak.
Vanaf maart 2013 is Paul Seelen
met ‘t Boekhuis gevestigd in een
middeleeuws pand aan de Grote
Kerkstraat. Paul en Astrid struinden in het verleden al regelmatig
rommel- en boekenmarkten af naar
bijzondere titels. Aanvankelijk voor
de eigen boekenkast. Toen die vol
raakte, werden de dubbele exemplaren verkocht via internet en daarna
via markten. Begin 2013 liepen Paul
en Astrid door de Grote Kerkstraat.
Bij ‘Huize Schreurs’ stonden ze even
stil. ‘Doodzonde, dat het hier al jaren leeg staat’, merkte Astrid op.
Paul flapte er toen uit: ‘Dan beginnen wij hier toch een tweedehands
boekwinkel.’
Paul: ‘De eerste plannen werden op
de achterkant van een bierviltje gemaakt. We wilden een ontmoetingsplek creëren. Een plek die boeken
ademt; vooral boeken die met Venlo
te maken hebben. Met een grote
leestafel, waaraan mensen koffie
kunnen drinken en waar gediscussieerd kan worden.’
Die tafel staat er nu ruim anderhalf
jaar. Bedekt met boeken, koffiekopjes en een grote – snel lege - koektrommel. De tafel is letterlijk het
middelpunt van de winkel. Astrid
stelt tevreden vast: ‘Mensen kunnen
hier hun verhaal kwijt, maar ook gewoon tot rust komen.’ Paul: ’ De wereld wordt verbeterd aan deze tafel,
maar wat hier gezegd wordt, blijft
binnen deze muren.’

Paul en Astrid gaan als het even kan
nog steeds zelf op zoek naar nieuwe
voorraad. Ze krijgen echter ook het
nodige aangeleverd. Paul: ‘Een oudpostbode rijdt elke dag op zijn scooter de kringloopwinkels in de regio
af. Hij brengt altijd iets leuks mee.
Soms zelfs iets heel bijzonders. Kijk
maar.’ Paul pakt een dik, oud boek
van een kast. ‘De geschiedenis van het
bisdom Roermond, geschreven door
Jos Habets. Toen ik dit werk voor het
eerst zag, kreeg ik het warm van binnen. Drie delen, uitgegeven tussen
1875 en 1892. Zeker honderdvijftig
euro waard. Zelden te koop; je vindt
dit soort boeken alleen in grote bibliotheken en archieven.’
Contacten zijn in dit wereldje ontzettend belangrijk. Paul: ‘We werden
door een klant getipt dat de bibliotheek van het Tropeninstituut in
Amsterdam wegens bezuinigingen
opgedoekt zou worden. Een deel
van de collectie was al verdeeld onder andere musea. De resterende
boeken mochten door sympathisanten gratis worden opgehaald. Onze
klant regelde dat wij niet achter in de
rij hoefden aan te sluiten. We mochten als eersten tien minuten lang uitzoeken. De oogst: plastic tassen vol
prachtig oud materiaal. Het geeft je
een onbeschrijflijk gevoel.’
Dat gevoel willen Astrid en Paul ook
meegeven aan hun klanten. Astrid:
‘Als we een boek inkopen, hebben
we vaak al de lezer in gedachte.
Klanten waarderen het als je aan ze
denkt. En ons geeft het voldoening
om te weten dat een boek op de goede plaats terecht komt.’
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DAN C E

DA N C E
foto: H en n y van R oom en Ph otog rap hy

Fe e s t DJ R u u d is d e m e e s t g e b o e k t e d j v a n N e d e r la n d , J im A a s g ie r t r e k t m e t Ye llo w C la w d o o r d e
Ve r e n ig d e S t a t e n e n d e n ie u w e t r a c k v a n S a m
O N e a ll w o r d t g e d r a a id d o o r d e b e s t e d j ’s v a n
d e w e r e ld . Ve n lo d o e t m e e in d e w e r e ld v a n d e
d a n c e m u z ie k . De e ig e n s t a d b lij k t e e n v r u c h t b a r e b o d e m v o o r fe s t iv a ls a ls R u is e n S t e r e o
S u n d a y e n h e t p r o g r a m m a v a n h e t n ie u w e p o p p o d iu m G r e n s w e r k b e s t a a t b in n e n k o r t v o o r v e e r t ig
p r o c e n t u it e le k t r o n is c h e d a n s m u z ie k . U b e g r ij p t , h e t is t ij d v o o r e e n v e r h a a l o v e r d a n c e .
door Thijs Pennings
foto’s Peter de Ronde
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O p te r mi j n m o e t d e
verh o u d i n g t u s se n
d a n c e - av o n d e n e n
c on c e r t e n z e l f s 50/ 50
word e n

Milow opende in oktober het nieuwe poppodium Grenswerk. Een

Belg met een gitaar. Het bevestigt het beeld dat we van zo’n podium
hebben. We zien een wereld van gitaren en bandjes die hun tourbus parkeren in het donkere steegje achter de zaal. Het romantische leven van
de roadies, ooit bezongen door Jackson Browne, en de onweerstaanbare
groupies die we kennen uit de film Almost Famous. Een mooi beeld, maar
compleet is het niet.
In bijna de helft van de gevallen wordt het ritme namelijk niet aangegeven door een verscholen drummer maar door de beat van de man
(of vrouw) achter de draaitafels. ‘De afgelopen jaren is het percentage
dance-avonden in Perron55 geleidelijk gegroeid naar 35 procent’, weet
Tim Gaal, die de laatste jaren teamleider was in het poppodium en nu
is meeverhuisd naar de Peperstraat. ‘In Grenswerk wordt dat veertig
procent. Op termijn moet de verhouding tussen dance-avonden en concerten zelfs 50/50 worden.’ Het is dan ook niet vreemd dat de zaal van
het nieuwe poppodium is ingericht op de dance. ‘We willen een clubgevoel creëren, mensen die naar Grenswerk komen moeten dat doen
voor een echte uitgaansavond’, vertelt directeur Dustin van Rhienen.
‘Dance-avonden zijn bovendien commercieel interessant. Als je goed
programmeert komt er veel publiek op af. En de drankomzet is hoger. Bij
concerten komen bezoekers vaak voor de band. Als het optreden voorbij
is gaan ze naar huis.’
Het is een broeierige zomermiddag halverwege juli in de zaal van Per-
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Live Life is een samenwerking met Nick Double – en
de Venlose dj mikt op een hoge plek in de dancechart.
Het doel van het gesprek is simpel. Ik wil een verhaal
schrijven over dancemuziek in Venlo. De festivals, de
talentvolle dj’s, de rol van het poppodium. Er is meer
dan één aanleiding. Precies tien jaar geleden was
de eerste editie van het FreeFunk Festival in het Julianapark. Een jubileum dus. Ik ben benieuwd wat er
sindsdien is veranderd. Bovendien is 2014 het jaar van
de opening van Grenswerk en dance gaat zorgen voor
een aanzienlijk deel van de bezoekers en inkomsten
van dat nieuwe podium. Dus is het tijd voor dit verhaal
en voor dit gesprek, of moet ik zeggen: dit college?
Want hoewel ik de festivals in de stad heb bezocht en
ook thuis regelmatig wat dancemuziek heb geluisterd, ben ik niet echt een kenner, eerder een leek met
een beetje voorkennis. Voor de meeste lezers geldt
waarschijnlijk hetzelfde. Daarom is het verstandig te
beginnen bij het begin. Want wat is dancemuziek eigenlijk?

ron55, het oude Perron55. Van de augustusherfst nog
geen spoor. We hebben de koelste plek in het gebouw
opgezocht en ik ben blij dat het de zaal is. De plek waar
in het verleden zoveel goede muziek werd gemaakt en
memorabele avonden voorbijgingen, dient nu als opslag en in de zomerhitte even als werkplek. Nog een
maand of twee, dan maken de medewerkers van het
poppodium de overstap naar hun nieuwe tempel, een
maand later mag het publiek. Nu is het nog even behelpen. Naast Tim Gaal en Dustin van Rhienen heb ik
ook Samir Ait Moh gevraagd om te komen. Als dj heet
hij Sam O Neall en daarnaast is hij programmeur van •••
Stereo Sunday. Tijdens het gesprek trilt zijn telefoon Een ruim begrip, zoveel is duidelijk. Het is elektronionophoudelijk. Morgen komt zijn nieuwe track uit – sche dansmuziek. Onder die paraplu valt alles, van de
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Italo-disco uit de jaren tachtig tot de happy hardcore
uit de jaren negentig en zelfs de populaire gabbermuziek uit diezelfde tijd. Poing van Rotterdam Termination Source (kent u het niet, ga dan vooral even naar
YouTube) is net zo goed dancemuziek als de zomerse
house van Benny Rodrigues die tien jaar geleden te
horen was op het eerste FreeFunk Festival. Dat kan
voor verwarring zorgen. Op internet zijn ingewikkelde schema’s te vinden waarin alle stromingen staan
weergegeven en bovendien te zien is hoe ze elkaar
hebben beïnvloed. Traditionele muziek uit Afrika en
het Caribisch gebied was ooit de basis. Die muziek
kwam in Europa en Noord-Amerika terecht. In steden
als Detroit, Chicago, Londen en Berlijn ontwikkelde
de dancemuziek zich in alle denkbare verschillende
richtingen: acid house, dubstep, speed garage, minimal techno.

ast, die zag de potentie van zo’n festival. Daardoor
gingen er meer deuren open. Er gebeurde in de hele
provincie nog bijna niks met dance. Het was echt het
goede moment.’

FreeFunk was het eerste grote dancefestival in Venlo.
Het festival richtte zich op housemuziek. Muziek die
wordt geassocieerd met Ibiza, zon, zee en strand.
Toegankelijk voor een breed publiek, zodat een soort
Zomerparkfeest voor dancemuziek ontstond waar je
met de hele familie naartoe kon. Stereo Sunday – de
opvolger van FreeFunk – nam dat concept in eerste
instantie grotendeels over maar heeft inmiddels een
eigen weg gekozen. Het festival richt zich tegenwoordig op jeugd van 17 tot 21 jaar. Andere mensen zijn
welkom maar ze zijn niet de doelgroep. Aan het muzikale kleurenpalet van het festival is dit jaar hardstyle
toegevoegd, een stijl die melodielijnen combineert
‘Ik denk dat je het muzikaal moet bekijken. Het gaat met knallende beats. Zonnig loungen is er niet meer
om het soort geluiden dat wordt gemaakt. Bepaalde bij, de veertigplussers worden vakkundig het park uittempo’s en ritmes komen in elke stroming terug’, zegt gedrilld.
Sam O Neall. ‘Eigenlijk is het net als bij de concerten,
bandjes spelen ook niet allemaal hetzelfde. Het zijn ‘Hardstyle is denk ik in Venlo het meest populair’,
verschillende stijlen’, vult Tim Gaal aan. Ik vraag me zegt Dustin. Sam: ‘Of hardcore. Hardcore is echt het
af of alle danceliefhebbers in een bepaald hokje zit- hardste van het hardste. Ik ging deze zomer naar Doten. Met andere woorden: heeft één genre hun abso- minator (een hardcorefestival in Eersel, TP) en kwam
lute liefde of houden ze van meerdere dingen tegelijk. daar een jongen uit Venlo tegen. Die gaat met de bus
Sam: ‘Mensen willen dat niet zeggen, van die hokjes. naar al die feesten en hij niet alleen. Vijf bussen uit
Toch is het zo. Iedereen heeft zijn eigen hokje.’ Dus- Venlo, tweehonderd man, elke keer weer.’ Hardstyle
tin: ‘Je hebt altijd een voorkeur. Natuurlijk luister je en hardcore, het is een wereld van verschil met de
ook naar andere genres maar die muziek vergelijk je toegankelijke familiehouse van FreeFunk. Toch zijn
altijd met je eigen favoriete stroming. Hooguit spring er veel liefhebbers in de regio en die zijn wat Dustin
je een keer van het ene hokje naar het andere. Van dedicated noemt: het is hun leven. De populariteit van
hardstyle naar techno bijvoorbeeld, als je wat ouder juist die hardere genres in onze omgeving heeft waarwordt. Het is als liefhebber onmogelijk om er een schijnlijk met demografie te maken, er wonen nogal
beetje globaal boven te hangen. Dat zul jij doen, denk wat lager opgeleiden. ‘Venlo is wat dat betreft vergeik. Dat komt omdat je dan nooit liefhebber genoeg lijkbaar met Rotterdam’, zegt Tim. ‘En daar komt de
bent geweest om dat virus te pakken.’
hardcore niet voor niets vandaan.’
Het is duidelijk, ik ben vandaag de student in de col- Ruis is het festival van de techno. Het werd dit jaar
legebankjes.
voor het eerst gehouden op het voormalige Floriadeterrein. Een nieuwe festivallocatie met een camping
•••
en zelfs een campingdisco. Belangrijk verschil met
Dustin was de voorzitter van het FreeFunk Festival, FreeFunk en Stereo Sunday: het is niet gratis. ‘Nu
dat van 2004 tot en met 2009 in het Julianapark werd op nul beginnen met een nieuw gratis festival, dat
gehouden. Op de eerste editie stonden dj’s als Laid- is onverantwoord’, zegt Dustin. ‘Dat krijg je gewoon
back Luke, Benny Rodrigues en Cleon Macnack. De niet voor elkaar. De potjes die er tien jaar geleden
plannen voor dat festival werden twee jaar eerder waren, bestaan niet meer. Het was al heel lastig om
gesmeed op een terrasje. ‘We wilden het eigenlijk in Ruis met entree van de grond te krijgen, we hebben er
2003 doen maar kregen het toen net niet rond met heel hard aan moeten trekken.’ Ondertussen lukt het
geld. Het was ook best een risico. Als het dat eerste een bestaand festival als Stereo Sunday wel om gratis
jaar geregend had, was het meteen voorbij geweest. overeind te blijven. Sterker nog, over de mogelijkheid
Je had in die tijd nog wel een subsidiepotje bij de ge- om entree te vragen wordt niet eens gepraat. Toch
meente. Wethouder Jo van der Velden was enthousi- doet het festival in uitstraling niet onder voor grote
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foto: Step h an C ol en

S t erk e r n o g , w e
o n t va n g e n jo n g e d j’s
h ier m e t o p e n ar m e n.
M et e e n g o e d i de e
is h et r e l at i e f
m a kk e l i j k o m e e n
ei gen av o n d i n he t
poppo d i u m t e k rijg en
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betaalde festivals en werd het dit jaar opgemerkt en bejubeld door radiodj’s als Domien Verschuuren (3FM) en Barry Paf (Radio538). ‘Dat heeft te
maken met het Venlose DNA, de verenigingscultuur hier. Mensen willen
hun schouders eronder zetten en iets tofs neerzetten. Kijk naar al die
evenementen in de stad. Het is hier makkelijk om barbezetting te regelen, alle verenigingen willen helpen. Dat heb je nergens anders.’

•••

Venlo bracht met FeestDJRuud en Jim Aasgier (echte naam: Taihuttu) als
onderdeel van Yellow Claw twee van de populairste dance-acts van dit
moment voort. De Venlose trance-dj’s Fisherman & Hawkins, bij daglicht
gewoon Isaac Vissers en Rob Koopmans, draaien overal ter wereld. Sam
O Neall zelf stond op grote podia in Denemarken en de Verenigde Staten en staat volgens kenners aan de vooravond van een definitieve doorbraak. Doen we het beter dan andere steden, vraag ik me af. Of kunnen
ze in Leeuwarden, Den Bosch en Haarlem moeiteloos vergelijkbare namen oplepelen? De waarheid ligt in het midden. In de grote steden lopen
vanzelfsprekend veel dj’s rond. En dan heb je Breda, dat met Tiësto en
Hardwell twee grootheden afleverde die werden uitverkozen tot beste dj
van de wereld. Verder zijn er steden waar sprake is van een actieve scene
en steden die dat niet of in mindere mate hebben. Roermond hoort bijvoorbeeld bij de tweede groep, Venlo bij de eerste. Meer dan dat is er op
het eerste gezicht niet aan de hand.
‘Toch is het wel opvallend. Als je kijkt naar Venlo zie je dat veel jongeren
de stad verlaten om te studeren. Sommige komen helemaal niet meer te-

rug, andere rond hun dertigste. Er zit dus een gat van
18 tot 30 jaar, die leeftijdscategorie hebben we hier
minder. Juist op die leeftijd gaan mensen naar feestjes. Dat is de reden dat dance in Venlo nog niet tot volle wasdom gekomen is’, zegt Dustin. ‘Maar het heeft
ook een andere kant. Omdat de wereld waar het om
draait hier zo klein is, kom je er sneller tussen. In Amsterdam sta je in de rij met duizenden andere mensen
die allemaal iets willen, daar is het bijna onmogelijk
om door te breken. In Venlo weet je precies bij wie je
moet zijn en is het makkelijk om in contact te komen
met de mensen die iets voor je kunnen betekenen.
Sterker nog, we ontvangen jonge dj’s hier met open
armen. Met een goed idee is het relatief makkelijk om
een eigen avond in het poppodium te krijgen. Je moet
die kansen alleen nog pakken.’

als Sounds. Ik weet nog dat ik daar met mijn vader
naartoe ging op zaterdagmiddag, ik was een jaar of
11. Later kocht ik zelf platen. En het Zomerparkfeest,
daar krijg je veel te zien van jongs af aan. Dat is de
basis voor inspiratie.’

De beste dj van de wereld, die heeft Venlo nog niet
geleverd. FeestDJRuud en Yellow Claw horen op dit
moment wel bij de grootste en meest geboekte acts
van Nederland. Ze begonnen met draaien in Venlose
kroegen. Ver voordat Ruud Geurts landelijke bekendheid kreeg stond hij achter draaitafels in café De Gouden Tijger. Het merk FeestDJRuud bestond nog niet,
de Belfeldenaar gebruikte namen als NudieRudie en
Rudebwoy. Gewoon voor de lol, de platenkoffer achterop de fiets. Op dezelfde manier zorgen nu andere
jonge gasten wekelijks voor de muziek in de nachEen aanlokkelijk vooruitzicht voor ambitieuze jonge telijke uurtjes. Het is de vraag hoe ver hun ambities
dj’s. Ondanks dat veel randfactoren tegenzitten, is reiken.
de voedingsbodem in Venlo dus best heel geschikt.
Er liggen mogelijkheden. FeestDJRuud en Jim Aasgier •••
hebben dezelfde route afgelegd. ‘Die hebben hier le- De festivals en de dj’s zijn aan bod gekomen. Maar
ren draaien. Jim in de Loco, Ruud onder meer in Per- hoe zit het met het poppodium? Welke rol heeft Perron55’, zegt Sam. ‘In die hele ontwikkeling is het hele ron55 gespeeld en wat kan Grenswerk in de toekomst
klimaat in de stad belangrijk. Neem een platenzaak veranderen?
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Lu ist e rtip s
D an cemuzi ek heeft allerle i
s tr om in gen. Om al s l eek d e v e rs ch ille n tussen di e stromin ge n
te on td ekken is het go ed o m
e r ze lf naar te l ui steren. Vo o r
e e n aan tal stijl en di e ge n o e md
w ord e n i n di t arti kel heb b e n we
d aar om een lui sterti p ges e lectee r d: een klassi eker in h e t
g e n r e . Zo ek ze o p vi a You Tu b e
e n e r va ar de verschi llen .

Hou se
In n e r City – Good L ife
Te chno
D J Rolando – Knig hts Of Th e
J aguar
Ha rd st yle
Sh ow te k – Fuc k The S y stem
Ha rd c o r e
Ma rs h all M asters – Don’t Tou ch
T h at Ster e o
Dubst e p
Ben g a & Co ki – Night
Tra nc e
D e ler iu m – Silence
Ha ppy Hardcore
D J Paul El stak – The Pr o m is e d
Lan d

Perron55 heeft altijd veel techno geprogrammeerd. Het podium maakte de opkomst en ondergang van dubstep mee. Andere genres bleken
moeilijker te programmeren op de Kaldenkerkerweg. Vanwege vooroordelen en de locatie, die veel mensen beschouwden als een donker hol.
‘Technoliefhebbers zijn wel gewend om op industrieterreinen en in bunkers te komen, dat doen ze graag. Voor bijvoorbeeld scholieren is dat
een ander verhaal. Het decor paste niet bij een grote mainstream stroming als house’, zegt Tim Gaal. Dustin: ‘Dat gaat nu interessant worden.
In Grenswerk moeten de stromingen die in Perron55 ontbraken wel een
plek krijgen. Juist die commerciële house van dj’s als Afrojack en David
Guetta. Daarom krijgt Sam O Neall straks een eigen avond. De locatie
is veel geschikter. Al kan het ook in Grenswerk heel donker zijn als het
moet, op een techno-avond bijvoorbeeld.’
Tim: ‘De kunst als programmeur is om ook buiten je eigen hokje goede
dingen neer te zetten. Het domste is om te programmeren op je eigen
smaak. Daar ben je niet voor aangenomen. Het clichébeeld van de programmeur die door obscure tijdschriften bladert en dan eens iets boekt
klopt niet. Natuurlijk, je moet altijd zorgen dat je weet wat er speelt. Dat
doe je door veel te lezen op internet en af en toe nog in magazines. Zeker
net zo belangrijk is dat je ambassadeurs zoekt bij de stijlen die je wil programmeren. Een goed voorbeeld is die dubstep. Er kwamen toentertijd
twee jonge dj’s langs met een demootje en we hebben gevraagd of ze
een avond wilden organiseren. Dat werd Strijkijzer, de eerste dubstepavond in Venlo. Er zijn in totaal zestien edities geweest. Het ging heel
snel van tien bezoekers naar veertig, tachtig en uiteindelijk een uitverkochte zaal. Dat moet je hebben, mensen die het uit liefhebberij doen.
Die alles weten van de scene, wat het publiek is, wie je wel en niet moet
boeken.’
‘Dat doen we bij Stereo Sunday ook’, zegt Sam O Neall. ‘We hebben afscheid genomen van de grote merken. Pollerwiesen bijvoorbeeld, dat
was een grote Duitse partner. We willen alleen nog met Venlose jongens
werken. Dat past bij het festival. Neem de hardstyle die we dit jaar voor
het eerst hebben geprogrammeerd. Ik weet daar redelijk wat van maar
wilde er per se iemand bij. We zijn uitgekomen bij Focus, een jonge Venlonaar. Die heeft dat geweldig ingevuld. Op zo’n manier investeren wij
in hem, hij in ons en samen groei je. Dat is echt tof.’ Het kan nog veel
specifieker, vertelt Dustin. ‘We gaan in Grenswerk een avond met Poolse
hiphop doen. Die vraag werd bij ons neergelegd. Eerst heb je daar vraagtekens bij maar als je gaat kijken zie je dat het om heel grote acts gaat.
Die artiesten toeren door Nederland omdat hier veel Polen zitten.’
Grenswerk wil een podium zijn voor alle muziekstijlen. En meer dan
dat. Er wordt samengewerkt met andere podia en de festivals in de stad.
Talentontwikkeling is belangrijk. Het podium als katalysator van popcultuur in Venlo. ‘Je moet erop uit. Het poppodium is er voor de stad.
Bewoners hebben daar recht op’, zegt Dustin. Het was deze zomer al
goed merkbaar. De Grenswerk Sessies in de kerk op het Zomerparkfeest
waren een groot succes. Het podium liet zich zien tijdens de introductie
van de nieuwe studenten in de stad en zette Chef’Special voor het stadhuis tijdens de Ouverture. De wens is om alle bewoners aan te spreken.
De al genoemde Poolse Venlonaren en ook bewoners van Surinaamse
of Marokkaanse komaf. Uit onderzoek blijkt dat veel podia moeite heb-
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ben om allochtonen te bereiken. Grenswerk wil daar
wel in slagen. Daarnaast komen er avonden voor dertigplussers maar de belangrijkste doelgroep is waarschijnlijk toch de jeugd.
Tim: ‘We willen jongeren ondersteunen. Ook door
cursussen aan te bieden. Een dj-cursus en een producerscursus. Een dj draait namelijk niet alleen plaatjes,
daar komt veel meer bij kijken. Wij kunnen die jonge
gasten helpen en dat gaan we ook doen.’ Dustin: ‘Als
jonge Venlonaren beseffen dat ze een podium hebben waar ze kunnen doen wat ze tof vinden en dat ze
kunnen doorbreken als ze er vol voor gaan, dan weet
ik zeker dat er heel veel nieuwe stromingen omarmd
worden. Die worden dan vanzelf ook weer populair en
daardoor veranderen dingen. Uiteindelijk kan zo zelfs
het uitgaansklimaat veranderen.’
De directeur van het poppodium pauzeert even. ‘Dan
komen we terug bij die randvoorwaarden. De randvoorwaarden voor een bruisende stad. Die worden
langzaam beter maar zijn nog zeker niet optimaal. Kijk
naar de sluitingstijden. Eigenlijk zou je tot zes of zeven uur ‘s ochtends door moeten kunnen gaan en dan
met de eerste trein naar huis. Dan kun je echt gaan

meedoen in het land. Zeker, dat is een simpel beleidsdingetje maar daaraan zie je wat de Venlose situatie
is. De gemeenteraad zet zich in voor mensen boven de
dertig of veertig. Die mensen heb je hier veel. Doordat
de leeftijdscategorie van achttien tot dertig ontbreekt
is het moeilijk om die sluitingstijden te veranderen.
En het heeft invloed. Veel grote dj’s komen niet naar
een clubavond als ze horen dat ze om vier uur moeten
stoppen. Zoiets is jammer. Het belangrijkste is dat we
als stad stapje voor stapje vooruitgaan. We doen er
alles aan om dat voor elkaar te krijgen.’
Ergens klinkt een bel, het college zit erop. Als ik de
deur van Perron55 achter me dichttrek, is dat voor het
laatst. Het zonlicht stuwt me naar de stad. Daar, aan
de andere kant van de Primark, ligt de toekomst van
de dance. <

Thijs Pennings (1982) is eindredacteur nieuws en actualiteiten bij Omroep Venlo.
Hij was een van de oprichters van jongerensite Kloeken.nl (2002-2011) waarvoor
hij lang een wekelijkse column schreef. Nu is hij een van de vaste bloggers op de
website van literair voetbaltijdschrift Hard gras.
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Janneke Michels (1972) is fotografe. Sinds 2011 bezoekt ze regelmatig zanger Sjraar Peetjens (1922),
een icoon in de Venlose vastelaoveswereld. Haar foto’s
van hem dienen een bijzonder doel.
‘Mijn oma lag in 2006 in het
ziekenhuis. Ik was er vaak. Op
een dag kwam Sjraar Peetjens
op bezoek. Die kende ik natuurlijk als zanger, maar vooral uit
de verhalen van opa en oma.
Zij waren vroeger vrienden van
Sjraar en zijn vrouw Ria. En als
Sjraar dan weer eens op televisie was geweest, vertelde mijn
oma honderduit. Die dag in
het ziekenhuis zong Sjraar een
prachtig lied, zomaar daar op de
ziekenzaal. Over Marie in haar
bloomekleid. Fantastisch. Mijn
oma glunderde helemaal. De
volgende dag is ze gestor ven.’
‘ Toen Sjraar me in 2011 vroeg
om een portretfoto te komen
maken, wilde ik weten waar hij
die voor nodig had. “ Voor mijn
prentje,” zei hij. Ik zei toen
dat we dan wel ieder jaar een
nieuwe foto moeten maken de
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komende 25 jaar. En dat doen
we dus. We drinken koffie en
thee en Sjraar vertelt. Hij zit vol
bijzondere verhalen. Over Venlo,
over de vastelaovend en over
mijn oma en opa. Hij is nog heel
actief en gaat bij allerlei mensen op bezoek. Daar vertelt hij
graag over. Na de koffie maken
we de foto’s. Hij laat de leiding
over aan mij. Hij zegt niet hoe
het moet, hoe hij in beeld wil en
hij keurt ook geen foto’s af.’
‘Als we klaar zijn laat ik de
foto’s afdrukken en breng ik ze
naar hem toe. Weer een goede
smoes voor koffie en verhalen.
Over het prentje, over de tekst
die daar op zou moeten komen te staan - daar praten we
eigenlijk nooit over. Ik hoop
natuurlijk dat Sjraar mijn foto’s
nog lang, heel lang, niet nodig
heeft.’

Afscheids fo to
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neutj esr an g ui t Ven l o b r en gt a l m eer dan
der ti g j aa r va r i ététh ea ter. ‘a cr ob ati ek en
gooch el en va n de on der ste p l an k ’, m i m e,
cab ar et, sl a p sti ck , af gewi ssel d m et gevoel i ge l i edj es en sk etch es.
a f gel op en m ei en j un i
sto n d n eu tjesrang in de
maaspoort m et h aar
vi er de avon dvul l en de th ea ter stuk , ‘ Q u a ttr o ! ’ . a l l e twaa l f
ui tvoer i n gen wa r en
zo goed al s ui tver k och t. e en b l i k a ch ter
de sch er m en .

De Wuiles, D’n Duiles
en D‘n Hampeleman
door Gerard van den Hombergh
foto’s Peter de Ronde
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teren in een gymzaaltje in Velden en vanaf februari/
maart samen met de band. Alle drie zitten we vol ideeen. Voor deze show hebben we meer dan anders los
van elkaar teksten geschreven. Het meeste schrappen
we. Dertig acts hebben we nu, maar of we die allemaal doen weten we nog niet.’
‘We spreken alles door tot in de finesses,’ vult Fred
aan, ‘zodat we precies van elkaar weten wat we doen.
Dan juist heb je de ruimte om te improviseren. elke
avond is weer anders.’

Mi d d en : P au l e n R e n é i n de k le e d ka m e r.
Re ch ts: He t t r i o b e k i jk t de p r o gr a m m a l i j st met ‘ M an u s v an al l e s ’ H ans J a ns s e n
(rech ts)

Paul nagelmaeker is druk in de weer met dozen die straks ’de

fruitmachine’ moeten gaan vormen, als we met René Oostdam de werkruimtes in de Maaspoort binnenlopen. ‘een hele puzzel om alle attributen
die we bedenken ook te laten werken zoals we willen’, zegt Paul. ‘We maken veel zelf. een tijdrovende klus.’ Fred van den Bogaard is intussen op
het podium van de Frans Boermanszaal bezig met een etalagedeur die
in de voorstelling wordt gebruikt. Weggehaald tussen het vuilnis langs
de kant van de weg. ‘We kijken overal om ons heen, ook op vlooienmarkten, of we voorwerpen tegenkomen waar we iets mee kunnen’, zegt Fred.

Het is anderhalve week voor de première. Het trio van neutjesrang is dagelijks bezig met de voorbereidingen voor hun nieuwe theaterstuk.
René Oostdam: ‘Pas zo’n twee weken van tevoren gaan we het theater in, om te kijken hoe iets overkomt op het grote podium. We repe-

60

BUUN

Het variététheater spreekt het trio het meeste aan,
volgens Paul nagelmaeker. ‘Komische acts, mime,
slapstick, muzikale clownerie, liedjes, illusies en goochelacts. Daarbinnen kan ieder van ons zijn eigenheid
kwijt en we vullen elkaar prima aan. na dertig jaar leer
je de aardig- en eigenaardigheden van elkaar goed
kennen. en we delen dezelfde humor.’
Gewone, dagelijkse situaties vormen het uitgangspunt. ‘Dingen die op een grappige manier zijn uit te
beelden’, zegt René. ‘We geven ze net een accent dat
je niet verwacht, of dat juist weer zo gewoon is dat het
lachwekkend wordt. Het geklungel dat je vaak ziet
met techniek bijvoorbeeld. Dat vergroten wij uit. Wij
vergroten onszelf ook uit. Fred is het kleine drukke

mannetje, René de grote slungel met expressief gezicht en grote ogen. Paul zet ons weer met beide benen op de grond.’
In de kleedkamer van de Maaspoort vlak voor de
derde opvoering van Quattro! Fred van den Bogaard heeft een pantalon aangetrokken die niet lekker zit. Hij kiest een andere. Die blijkt te lang. ‘Die steit
waal, maar ze pas neet’, zegt hij en trekt de eerste broek
weer aan. ‘Pak dich ein pilske’ roept hij, wijzend naar de
koelkast, en met een knipoog: ‘Maar neet tevuul, want
ik môt d’r nog mei goochele’.
Gemoedelijk kleden ook de andere twee heren zich
aan en schminken hun gezicht. ‘We blijven circusartiesten’, zegt Paul. ‘Zoals de directeur die kaartjes
verkoopt, optreedt en in de pauze ijsjes verkoopt.
We doen nu een coproductie met de Maaspoort. Dat
scheelt een heleboel regelwerk. Geluid en licht deden we bij het vorige theaterstuk OkidO in Baer de
Woers nog zelf, maar we houden wel alles in handen.’
René en Paul overleggen, hoe de act met de ‘tennissers’ straks wordt aangepast, zodat de rol van Fred
beter overkomt. ‘De trein loopt, maar gaandeweg zetten we ‘m iets rechter op de rails’, zegt René. ‘Tijdens
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gebeurt altijd wel iets, maar dat weten ze goed op te
vangen.’ Hans bergt de attributen na de acts netjes op
zodat ze bij de volgende keer precies zo te vinden zijn.

de voorstelling kan ineens iets anders verlopen dan we eerst hadden
gedacht of afgesproken. Dat levert vaak hilarische momenten op, voor
ons en voor het publiek. Dan wordt een niet bedoelde actie komisch. er
is geen regisseur.’
Paul: ‘We hebben het ooit geprobeerd, met Loek Sijbers in de Garage bij
ons eerste theaterstuk Kapriole. Maar hij zei al snel vertwijfeld: “Jullie zijn
niet te regisseren! Jullie moeten je eigen ding doen.”’

Th ea t e r i s w e l e cht
ons ding nu
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‘We moeten gaan soundchecken’, roept ‘Manus van alles’ Hans Janssen van achter de schermen. De muzikanten, pianist en toetsenist Werner van Gool, bassist Charles Coppens en drummer Herm Hermsen zijn
al op weg naar de zaal. De licht- en geluidstechnici van de Maaspoort,
Huub Holtman en Cees Koster zitten op hun plek achter de knoppen.
‘Dit zijn de krenten in de pap. Deze coproductie geeft veel voldoening
omdat je er van het begin tot het eind bij betrokken bent,’ benoemen
beiden hun plezier.
Het lied Veur de show wordt gebruikt voor de soundcheck. Het goocheltrucje van Fred dat daarbij hoort, verloopt niet naar wens. ‘De minse môtte
d’r toch ein tuike aan vas kinne knuipe’, laat hij weten. Het tempo van het lied
wordt aangepast, een rust wordt weggelaten, de articulatie moet duidelijker. Het wordt nogmaals gezongen - René met een stem die het midden
houdt tussen Gilbert Bécaud en Paolo Conte. Dan is iedereen tevreden.
‘nog vijf minuten’, roept Hans.
Pauls gitaar blijkt op ’t laatste moment wat ontstemd. Lichte onrust bij
de anderen, maar Paul reageert kalm: ‘As ut good is is ut good, dan klink ze

Vanaf de zijkant van het podium is goed te zien hoe
de show zich ontwikkelt. Tussendoor trekken een of
twee spelers zich terug om zich voor te bereiden op
de volgende act. er wordt snel en fluisterend gewisseld. Bij sommige pakken en speciale goochelattributen gaat dat lastig. Het lukt steeds net op tijd. na
de fakiract van René blijft een schoen achter op het
podium. ‘Dae is veur straks’, fluistert René. De act met
de fruitmachine wordt nog even gecheckt: draait het
hoofd wel goed?
Terwijl René en Paul hun Amazing Imitato’s doen,
komt Fred naar achteren en zet een enorme sombrero op zijn hoofd. ‘Uitvergroting, hè,’ zegt hij. Hij
zit klaar voor het lied Dolores dat ze met z’n drieën
zingen. René met juist een hele kleine sombrero op. Zijn snor zit ondersteboven.
‘Ging good, De Mexicano’s, hè’, zegt Paul in de pauze.
Anne-Christine Liebrand, programmeur van de Maaspoort komt erbij staan: ‘Geweldig jongens. Beter dan
de vorige keer’.
René: ‘Het moet groeien. elke voorstelling is anders.
Geen enkele verloopt hetzelfde. De première is voor
ons de generale repetitie. We schaven telkens bij. er
blijft ruimte om te improviseren, dat moet ook wel. We
kunnen niet wachten op een cue. Als die te laat is, beginnen we gewoon, licht en geluid moeten dan maar
volgen, ook de muzikanten. Zij zijn weer anders bezig
dan wij spelers. Muzikanten zitten helemaal in hun
muziek en ze zijn heel precies. Ze lezen van het blad,
moeten wennen aan improvisaties.’
‘Inderdaad’, beaamt drummer Herm Hermsen. ‘Bij de
tweede voorstelling bedenken de heren om zes uur ineens dat een act anders moet, terwijl om kwart over
zes de soundcheck is. Dus moet de belichting anders
geprogrammeerd worden. Maar het is een genot om te
beleven dat je naar elkaar toegroeit, dat alles steeds
maar ein bietje vals’. Terug in de kleedkamer oefenen meer samenvalt, echt kicken. en dan zeggen we niet
de drie nog even de act Dozenillusie.
meer: “Die van neutjesrang doen maar wat, ha, ha.’’’
De zaal stroomt ondertussen vol. De bovenste rijen zijn
niet beschikbaar. Zo wordt de voorstelling intiemer en
heeft het trio meer contact met het publiek. Achter de
coulissen zijn de attributen in volgorde opgesteld. In
het midden staat een tafel en er hangt een spiegel. Op
een blad staan alle acts, dertien voor en dertien na de
pauze.
Hans Janssen fluistert dat alles gereed is, de band begint te spelen. nog gauw een blik in de spiegel, checken of de toupetjes voor het eerste lied goed zitten.
Hans: ‘Het is hectisch, veel actie, veel wisselingen. er

Ook de gevoelige en verdrietige gebeurtenissen in het
leven krijgen een plaats bij neutjesrang. Dat kan zijn
in een lied van Fred van den Bogaard over de dingen
in het leven die je niet zelf in de hand hebt. Of in een
solonummer van Paul nagelmaeker over het einde
van het leven.
Oostdam: ‘Dat is variété zoals wij het willen brengen. Ook je gevoelige, kwetsbare kant laten zien. Het
leven met een lach en een traan. Van het ene in het
andere moment vallen. In deze show doen we meer
individuele dingen, zoals je ziet bij de liedjes. Maar
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Fred: ‘We hebben twaalf mooie voorstellingen gehad.
Het lijkt veel, maar dat is het niet als je naar de voorbereidingstijd kijkt. Je zet er alles voor opzij en dan
wil je niet maar een paar keer optreden. We willen
wel een thuistheater. Zoals we dat hadden bij het Citytheater De Avenue. een geweldig concept’. ‘Toeren
naar theaters doen we nu niet meer echt’, vult René
aan. ‘We gaan ook niet de patronaten af voor één
voorstelling. We hadden het Citytheater De Avenue en
daarna Baer de Woers, maar die zijn allebei failliet.’
Fred guitig: ‘In plaats van nóg een zaak failliet spelen
is het ons nu gelukt een etage bovenop de Maaspoort
te zetten.’ René: ‘We zitten er nu nog helemaal in. We
zouden wel verder kunnen. er zijn contacten via de
Maaspoort met Venray. Daar zouden we op dezelfde
wijze kunnen spelen als hier, met professionele ondersteuning van de Maaspoort.’

we zijn evengoed één geheel. Ook met de muzikanten. Fantastisch hoe
enthousiast de band reageert op wat er op de bühne gebeurt. Voor ons
een graadmeter voor het succes van de show: als de muzikanten blijven
lachen, zit het goed.’
en het zit goed, blijkt na de pauze. De band geniet zichtbaar als het nummer Canonconcert wordt gespeeld. Op een piepklein podiumpje schuiven
muzikanten en spelers om de beurt aan, ieder met een eigen instrument,
ook de grote contrabas komt erbij. Hilarische mimiek en bewegingen bij
het inpassen op het podiumpje.
De acts volgen elkaar in hoog tempo op. na de eenwieler-act volgt Mannen met jassen, met speciale verdwijntrucs. Aandoenlijk is de poppenspelact van Fred Mario-netje. Hij vergeet alleen zijn hoedje op te zetten, maar
dat merkt niemand.
Dan moet het publiek de douchemutsen opzetten
die aan het begin van de voorstelling zijn uitgedeeld. Voor het Lamalied.
De lama spuugt - ‘sorry, sorry’ - in het publiek. De zaal schatert.
Terwijl de heren van neutjesrang al naar de foyer zijn om een pilsje met
het publiek te drinken, praten de muzikanten na in de kleedkamer.
‘Moeilijk om het tempo strak te houden ‘ zegt bassist Charles Coppens.
Herm Hermsen beaamt: ‘We moeten ons soms flink aanpassen. Daar
beginnen we steeds meer aan te wennen. René, Paul en Fred denken
heel simpel. neem de repetities. Ze hebben een tekst in hun hoofd en
een beetje melodie. “Speel eens iets Peruaans, dat kunnen jullie toch
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wel?” zeggen ze dan. Alsof wij dat zomaar even uit de
hoge hoed toveren. Maar we beginnen mee te denken
en dan ontstaat er iets. Werner schrijft het akkoordenschema, Charles zorgt voor de baslijn, ik probeer
wat op mijn drums en zo is er in korte tijd een compleet liedje. Dat we vervolgens samen gaan bijschaven. Met respect voor ieders inbreng.’
neutjesrang gaat er volledig voor, zonder reserves.
Het is totaaltheater, met een prima balans tussen muziek en visuele acts. nadat alle twaalf voorstellingen
voorbij zijn, kijkt het trio met voldoening terug.
Paul: ‘Velen vinden dat er meer diepgang in de liedjes
is. Het herkenbare van neutjesrang wordt gewaardeerd: de stijl, de mix van acts en goede liedjes. Het Canonconcert was een hoogtepunt. Ook voor
de muzikanten.’
René: ‘Alles wat we altijd gedaan hebben komt in het
theater samen. De puzzel valt in elkaar. De samenwerking met de Maaspoort heeft ons meer mogelijkheden
geboden, ook qua publiciteit. Je kunt je concentreren
op het noodzakelijke. Ook voor de Maaspoort is het
goed. Venlonaren hebben behoefte aan een eigen
theater waar de volkscultuur en het lokale talent een
podium krijgt’.

Twee van de drie mannen doen neutjesrang nog
steeds naast hun beroep. Paul nagelmaeker is manager Bureau Jeugdzorg, René Oostdam is docent aan
de Gilde Opleidingen. Fred van den Bogaard, oudcollega van Paul, is gestopt met zijn werk. Paul: ‘Onze
eigen agenda’s lopen vaak niet gelijk met die van
neutjesrang. Ik kan mijn eigen tijd wel indelen, maar
René is gebonden aan lesroosters. Alleen Fred heeft
meer tijd. Je gaat een keuze maken: wat willen we
nu?’ René: ‘In de tijd dat we rondtoerden, konden we
goed geld verdienen. Hoewel we onszelf wel de vraag
hebben gesteld, zijn we niet de professionele weg ingeslagen.’
‘nee, dan zou ik beroepshalve liters “goochelbier” moeten drinken’, grapt Fred.
‘De vraag naar iets heel anders is ook wel voorbij gekomen, hoor,’ vervolgt René. ‘Iets vernieuwends, wat we
nog niet gedaan hebben. We hebben ervaring opgedaan met zelfbedachte filmpjes bijvoorbeeld, zoals de
commercials voor onder meer de Fraku en voor Geer
van de Veer. Wat kunnen we nog meer? Hoe wil je je
ontwikkelen?’
De passie is er nog steeds bij alle drie. Leeftijd blijkt
geen rol te spelen. Hoewel: ‘Over een aantal jaren moet ik jou ook nog op mijn schouders kunnen
dragen’, roept Paul naar Fred.
Fred: ‘De Blauwe Zaoterdaag’ zullen we zeker blijven
doen. en de portiek op carnavalsdinsdag natuurlijk.
Maar theater is wel echt ons ding nu.’
René: ‘Wist je trouwens dat onze grimassen zijn vereeuwigd in het Venlose straatbeeld? Kunstenaar Ger
Janssen heeft gevraagd of hij onze hoofden als inspiratiebron mocht gebruiken voor drie typische köpkes
aan het hek bij Domani: de Wuiles, d’n Duiles en d’n
Hampeleman.’ <
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Gezelschap en aan de Limburgse
elfstedentheatertour met Gé
Reinders en Huub Stapel, ter promotie van Reinders’ cd Man van
’n kleine sjtad. In 2001 presenteert
neutjesrang in de portiek van
schoenenzaak Geven als Neutjesrang & Band de eerste eigen cd:
Eine Waeg.

Gerard van den Hombergh (1951) is ambulant
begeleider bij stichting Kerobei.
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Paul Linssen en Paul nagelmaeker beginnen met neutjesrang
in 1983 als straatmuzikanten.
Behalve met carnaval trekken ze
er ook daarna op uit met banjo
en ukelele en vermaken mensen
in Venlo en Blerick op terrasjes.
René Oostdam sluit in 1984 aan.
Het trio speelt op carnavalszittingen en feesten. een eerste plaatje
wordt opgenomen met onder
andere een clublied voor VVV.
Als in 1986 Paul Linssen solo
verdergaat komt Fred van den Bogaard erbij. Hij is dan drummer
bij dialectband de Dr ekskaters.
neutjesrang luistert carnavalszittingen op en trekt door heel
Limburg. Beroemd zijn elk jaar
de mini-boètezittinge in de portiek
van schoenenzaak Geven aan de
Gasthuisstraat op carnavalsdinsdag.

naast de optredens op zittingen
maakt de groep commercials voor
Omroep Venlo, waaronder de
bekendste voor installatiebedrijf
Fraku. In 1992 presenteert neutjesrang voor de eerste keer de
liedjesavond van Jocus. Voor elke
artiest is een nieuwe act bedacht.
na elf jaar stopt het trio hiermee,
het wil zich meer gaan toeleggen
op theater.
In 1996 is de première van de
eerste avondvullende theatershow Kapriole in Theater de
Garage. Dertien uitverkochte
voorstellingen. Het jaar erna
extra voorstellingen. Het komische trio bezoekt met Kapriole
meerdere zalen in Limburg. In
1997 neemt neutjesrang deel aan
een concertreis ter gelegenheid
van het 175-jarig bestaan van
het Koninklijk Philharmonisch

er zijn plannen voor een nieuwe
theatershow. In 2003 krijgt het
concept ‘ Theatre Variété’ gestalte
in het voormalige Citytheater,
De Avenue. Theaterstuk ‘ Tricolore’ voert het trio vele malen op
terwijl de gasten kleine hapjes
krijgen voorgeschoteld. Het
geheel onder de naam ‘1e Rangproducties’. Met de muzikanten
Werner van Gool en Charles
Coppens lijkt het gezelschap
hier de ultieme stek gevonden te
hebben, totdat De Avenue in 2005
failliet gaat. neutjesrang moet
op zoek naar een andere zaal.
Vooral rond carnaval staan de
activiteiten niet stil: vanaf 2007
de organisatie en presentatie
van De Blauwe Zaoterdaag op de
Kwartelenmarkt, individuele successen van Fred van den Bogaard
en Paul nagelmaeker als tekstschrijvers van carnavalsliedjes.
René Oostdam speelt in 2009 met
het Frans Boermanstheater de
kerstklucht Sjraar de Clochard.
De derde variétéshow OkidO speelt in 2011 in Grand Café
Baer de Woers. Het stuk kent
negentien opvoeringen, de
laatste drie in januari 2012 in de
Maaspoort, vanwege het faillissement van het Grand Café.
‘Do c t o r andu s en do c to r Hu m o r u s
Cau sa’ zijn ze al als René, Pau l
en Fr ed in 2011 aan de nar r en
Univ er sit eit Lim b u r g p r o m o v er en
t o t ‘p r o fesso r ’.
Meer info r m atie o p www.neu tjesr ang.nl
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Mariangel Hulsewé (72) | Huisvrouw | Uit Asturië (Spanje), woont in Belfeld | Genre: literatuur, kunst- en tuinboeken
| Eerste boek: Los huevos de Pascua | Favoriet: Pride and Prejudice – Jane Austen | Koopt: Gustav Klimt – Gilles Néret

Koekeloere n b ij Ko o ps 2

JEROEN BOERE
HET VEEL TE KORTE LEVEN
VAN EEN LEFGOZER
Zel den i s er i n de gesch i eden i s va n V V V een voetb al l er geweest m et
zo’n b i zar r e l even sl oop a l s J er oen B oer e ( 1 9 6 7 ) , cl ub top scor er i n
de zo succesvol l e j aa r gan g 1 9 9 0 -1 9 9 1 . M et een steek p a r ti j i n 1 9 9 9
i n een caf é i n J ap an , wa ar b i j h i j zi j n l i n k er oog ver l oor en daa r b i j
ook m a ar m eteen zi j n p r of ca r r i èr e i n r ook op zag ga an , l eek h et
dr am ati sch e di ep tep un t voor B oer e wel b er ei k t. M et de n adr uk op
l eek , wa n t h et k on a l l em a al n óg er ger. J er oen B oer e i s n a m el i j k al
j a r en dood. A l s er da adwer k el i j k zon da gsk i n der en b esta an , dan
m oet er wel h a ast ook een dag zi j n voor m en sen a l s J er oen B oer e.

F ot o Pet er d e Ro nd e

Het l even sver h aa l van een voor h et on gel uk geb or en sp i ts.
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door Finbar van der Veen
foto’s Lé Giesen
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Slechts drie seizoenen diende Jeroen Boere VVV en in die drie jaar werd
hij ook nog eens twee keer uitgeleend. Dat klinkt allemaal niet heel
denderend, maar zijn laatste jaar in De Koel maakte veel goed. In het
seizoen 1990-1991 werd Boere met twintig competitiegoals topscorer
van de verrassend sterk spelende ploeg van trainer Henk Rayer. En in de
daaropvolgende nacompetitie speelde Jeroen Boere ook op meerdere
fronten een hoofdrol, al komen we daar dadelijk vanzelf bij uit. Laten
we het uitgebreide maar veel te korte levensverhaal van Jeroen Boere
vooral chronologisch vertellen. Dus: eerst terug naar het begin.

RotteRdam

Jeroen Willem Johannes Boere wordt op 18 november 1967 geboren in
Arnhem. Jeroen groeit op in Rotterdam en Capelle aan de IJssel en zet
zijn eerste stappen op voetbalgebied bij VV Spirit in Ouderkerk aan de
IJssel. Op tienjarige leeftijd stapt hij over naar Excelsior, de club waar
zijn zes jaar oudere broer Remco ook speelt. De jonge Jeroen brengt
heel wat zomers door in Noorwegen, waar de familie Boere een stukje
grond bezit. Het wandelen in de prachtige natuur, de rust, het vissen:
Jeroen vindt het schitterend. De rust aldaar staat in schril contrast met
het karakter van Jeroen: waar hij is, is het niet snel stil.
Jeroen blijkt een talentvolle voetballer te zijn. Hij zou wel eens de tweede Boere in korte tijd kunnen worden die het betaald voetbal haalt.
Broer Remco maakt intussen immers furore en staat te boek als een
ware broodvoetballer. Die debuteert in het seizoen 1981-1982 voor Ex-
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celsior, maar zijn verblijf in Rotterdam zou van korte
duur zijn. In zijn eerste vijf seizoenen als prof verslijt Remco Boere evenzoveel clubs. Hij groeit uit tot
een spits van naam en faam: een voorhoedespeler
die opvallend goed rendeert. Tussen 1983 en 1986
scoort hij in de Eerste Divisie voor achtereenvolgens
Vitesse, SC Cambuur en FC Den Haag respectievelijk
27, 17 en 28 competitiegoals. In zowel 1984 als 1986
wordt Remco topscorer van de Eerste Divisie.
Net in het seizoen dat Remco Boere op zijn allerbest
is, debuteert zijn jongere broer Jeroen bij Excelsior.
In de jaargang 1985-1986 komt Jeroen Boere tot drie
wedstrijden voor de Eredivisionist. Door de reputatie
van Remco als topschutter is Jeroen in die tijd vooral
‘het broertje van’. Telkens wordt hij vergeleken met
zijn oudere broer. Erg gebukt gaat de vlotgebekte
Jeroen Boere er niet onder, maar toch wordt hij in
zijn begintijd wel eens moe van de eeuwige vergelijking. Om in dit verhaal maar meteen even het grootste verschil tussen de twee te benoemen: daar waar
Remco gerust een hele wedstrijd op dat ene kansje
kan loeren, is Jeroen een echte werker.
Het zestienmetergebied zou zijn hele loopbaan zijn
werkgebied zijn. Jeroen groeit in zijn carrière uit tot
een typisch Engelse spits. Hij bezit werkelijk alle
kenmerken: hij zwoegt wedstrijden lang, heeft technisch duidelijk zijn beperkingen, maar is wél een
sterke kopper. Kortom: het type beuker. Toch breekt
de ruim 1 meter 90 lange Jeroen Boere bij Excelsior
niet door. Boere debuteert onder Rob Jacobs, die
hem maar sporadisch inzet. In het seizoen 1986-1987
is Henk Wullems de nieuwe trainer, maar die geeft
de voorkeur aan de gearriveerde spits Cees Schapendonk. Boere komt simpelweg niet aan de bak: zelfs
een plek op de bank zit er voor hem meestal niet in.
Zijn beslissing om vervolgens naar De Graafschap te
verkassen zou hem erg goed doen.
De op dat moment nog piepjonge trainer Pim Verbeek kent het Rotterdamse voetbal op zijn duimpje
en heeft vertrouwen in de nog onervaren Boere. Zelf
staat Verbeek bij De Graafschap voor zijn eerste klus
als hoofdtrainer. De Eerste Divisionist uit Doetinchem telt een transfersom van 50.000 gulden neer
voor Jeroen Boere, die zijn geld helemaal waard zou
zijn. Wat heet: Boere schiet er bij De Graafschap
liefst 19 in en laat zien dat hij het vak van spits prima
verstaat. Boere valt zelfs zo op dat hij in die periode
Jong Oranje haalt. Hoewel hij een redelijk beperkte
voetballer is, haalt Boere het maximale uit zijn kwaliteiten. Jeroen Boere voetbalt met een welhaast expressieloos gezicht, maar heeft een verre van vlak
karakter. Boere is recht voor z’n raap en eigenwijs,
eigenschappen die in de Achterhoek extra opvallen.
Maar Boere rendeert prima en verdient, nadat ook

FC Utrecht en Feyenoord voorzichtige belangstelling
getoond hebben, in de zomer van 1988 een transfer
naar Eredivisionist VVV.

Venlo

Het zijn flinke stappen voor de spits. Te flink, zou al
snel blijken. Want het verblijf van Jeroen Boere bij
VVV dreigt uit te lopen op een enorme teleurstelling.
In Venlo lijken de bomen eind jaren tachtig tot in de
hemel te groeien. Onder leiding van Jan Reker eindigt de Koelclub twee keer als vijfde in de Eredivisie.
Het zijn prestaties waar niets op af te dingen valt,
dus niemand vermoedt bij aanvang van het seizoen
1988-1989 hoe zeer het die jaargang mis zou gaan.
De bedoeling is aanvankelijk dat Jeroen Boere onder de nieuwe trainer Leo van Veen voorin een koppel gaat vormen met John Lammers, maar als deze
vertrekt wordt het systeem omgegooid. Uit de koker komt een speelstijl die Boere duidelijk niet ligt.
In september speelt Jeroen Boere uit tegen IJsland
zijn vijfde en laatste interland voor Jong Oranje. Ondertussen wil het in Venlo niet bepaald vlotten. Het
team draait voor geen meter en er is onrust.
Jeroen Boere wordt in november verhuurd aan zijn
oude club De Graafschap. Hij is in die periode opvallend kritisch op zichzelf. Dat hij vooralsnog is mislukt
bij VVV komt zeventig procent door eigen schuld en
dertig procent door andere omstandigheden, zo laat
hij optekenen in Voetbal International. Boere geeft
aan op het verkeerde moment voor de Eredivisie te
hebben gekozen: hij was er simpelweg nog niet klaar
voor. En hij relativeert zichzelf op eerlijke en onnavolgbare wijze. Boere verklaart: technisch is hij niet
de beste, het mankeert bij hem vooral aan zijn balaanname. Om hem tot zijn recht te laten komen zou
er volgens zijn theorie een compleet elftal nodig zijn
dat zich aan hem aanpast. Het middenveld zou veel
corrigerend werk moeten doen door al zijn balverlies
én hij zou daarnaast ook nog eens op maat bediend
moeten worden vanaf de flanken. Dat is natuurlijk te
veel gevraagd, weet Boere. En dus steekt hij de hand
in eigen boezem. Opvallend, in een afschuifwereld
als de voetballerij.
Terug bij De Graafschap speelt Boere een alleraardigst restant van het seizoen. VVV ontdoet zich in
de tweede competitiehelft van trainer Leo van Veen,
maar kan degradatie uit de Eredivisie niet meer voorkomen. In de zomer van 1989 keert Jeroen Boere terug in Venlo, met het trainersduo Doeke Hulshuyzen
en Norbert Ringels als nieuwe roergangers. Ook de
tweede episode van Boere bij VVV, dit keer een trapje
lager, wordt geen doorslaand succes. Wel keert Jeroen Boere in dat seizoen tijdelijk terug in de Eredi-
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visie. Roda JC zit door een blessure van John van Loen ernstig verlegen
om een spits, waarna Jan Reker bij Boere aanklopt. Voor de tweede
keer wordt Boere verhuurd, maar veel indruk weet hij in Zuid-Limburg
niet te maken.
Ook VVV beleeft wederom een tegenvallend seizoen. Er wordt schoon
schip gemaakt in Venlo: voor het seizoen 1990-1991 wordt Henk Rayer
aangesteld als trainer. Blerickenaar Rayer, die in september 2013 overleed, is dan nog een grote onbekende in het betaalde voetbal, maar
als amateurcoach beschikt hij over een indrukwekkende erelijst. Zo
boekte hij successen met Wilhelmina ’08, SVB, Venray en Geldrop.
Toch blijft zijn aanstelling een enorme gok, maar het elftal van Rayer
verrast vriend en vijand.
Jeroen Boere laat in het seizoen 1990-1991 eindelijk zien dat zijn jaar
vol doelpunten bij De Graafschap geen incident was. In de eerste zes
competitieduels scoort hij vijf keer, en die scoringsdrift zet de toon
voor de rest van het seizoen. VVV draait als een trein, iets dat niemand
voor mogelijk had gehouden. Inclusief Henk Rayer zelf, die in het begin
van het jaar steen en been klaagt over vertrokken spelers als Earnest
Stewart en de uitblijvende kwaliteitsinjectie. Maar er is geen geld in
Venlo en dus moet Rayer roeien met de riemen die hij heeft. Toch blijft
hij nog een flinke tijd somberen.
Er rijzen dan ook twijfels over de inbreng van Rayer. Zo zou Jeroen Boere
later vertellen dat hij hem als veldtrainer weliswaar waardeerde vanwege zijn afwisselende oefenstof, maar ook dat hij goed kon merken dat
Henk Rayer van de amateurs kwam. Een bekend verhaal is dat Rayer in
het begin van de week praktisch iedereen een basisplaats beloofde en
vervolgens op de wedstrijddag moest concluderen dat een wedstrijd
starten met zeventien spelers toch iets te veel van het goede was.
Desalniettemin is de sfeer in de groep prima. In een selectie vol uitgaanstypes rendeert Jeroen Boere optimaal. Boere wordt vaak in het
Venlose nachtleven gesignaleerd, maar wat wil je ook met een appartement dat nota bene uitkijkt op een hele rij terrasjes. Boere ligt goed
in de groep en zorgt altijd voor leven. Zo zou medespits Maurice Graef
zich herinneren: ‘Jeroen was nergens bang voor en ging voorop in de
strijd. En ja, hij had een behoorlijk grote waffel.’

topscoReR

VVV pakt de derde periodetitel en finisht in de competitie als derde. Jeroen Boere scoort twintig keer en schiet zich met dat aantal in de geschiedenisboeken. Vanaf 1980 tot de dag van vandaag lukte het naast
hem slechts vier voetballers om namens VVV de magische grens van
twintig competitiegoals in één jaar te bereiken. Boere staat in een rijtje
met Maurice Graef (1992-1993, 29 goals), Gerald Sibon (1994-1995, 20),
Bernard Hofstede (2001-2002, 20) en Sandro Calabro (2008-2009, 25).
In de nacompetitie stuit VVV uiteindelijk op NAC. Het zou een legendarisch tweeluik worden. In Venlo gaat NAC, dat verreweg de grootste kans
wordt toegedicht om te promoveren, met 1-0 onderuit. Doelpuntenmaker in die wedstrijd is Jeroen Boere, die ook vanwege een heel andere
reden de hoofdrol opeist. Het gaat er sowieso al heet aan toe tussen
VVV en de ploeg uit Breda, maar de vlam slaat helemaal in de pan als
Boere NAC-spits Ton Cornelissen met een roekeloze schop uit de wedstrijd trapt. Volgens Boere was het een ongelukkige botsing en was er
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van opzet absoluut geen sprake, maar daar denken ze
bij NAC heel anders over.
Na afloop gooit Jeroen Boere met zijn eerlijke uitleg
alleen maar meer olie op het vuur. Zo zegt hij letterlijk
dat hij Cornelissen blijkbaar zo goed heeft geraakt dat
die voorlopig niet meer kan spelen. En dat dat voor

Boere moet het niet van zijn loopvermogen hebben
en hij vreest het countervoetbal in de onderkant van
de Eredivisie. Dan liever bij een voetballende ploeg
spelen, beredeneert hij. Bovendien voorziet hij ook
voor Go Ahead Eagles snelle promotie. En wellicht is
hij tegen die tijd wél toe aan het hoogste niveau. In

VVV alleen maar goed is: zo zit het voetbal nu eenmaal
in elkaar. Hoewel Boere nogmaals benadrukt dat zijn
actie niet bewust was, roept hij het onheil over zichzelf af. NAC-coach Cor Pot is woedend en laat zich
ontvallen dat Boere Breda bij de return niet meer uit
zou kunnen komen. De spits reageert laconiek: ‘Als hij
denkt dat Jeroen Boere ermee zit als hij dat soort teksten roept, zit hij er wel een eind naast.’
Voor de return reist Boere dan ook gewoon af naar
Breda. Alle opruiende reacties van het publiek laat
hij nuchter over zich heen komen. In Breda komt VVV
met 2-0 achter, waarna Jay Driessen een kwartier
voor tijd de beslissende 2-1 maakt. VVV is terug in de
Eredivisie, maar Boere zelf zal de hernieuwde kennismaking op het hoogste niveau niet meemaken.
Hij heeft dan namelijk al een contract getekend bij
Go Ahead Eagles, dat uitkomt in de Eerste Divisie (!).
Een merkwaardige overstap, maar Boere weet precies wat hij wil. Hoewel VVV op het moment dat hij
in Deventer tekende nog volop in de race voor promotie naar de Eredivisie was, ziet Boere meer kansen
bij het Go Ahead Eagles van Jan Versleijen. Jeroen

Venlo heeft hij het na drie jaar sowieso wel gezien.
Boere stelt dat drie jaar bij een club lang genoeg is,
iets waar hij zich zijn hele loopbaan aan zal houden.
Op het kampioensfeest op de Markt in Venlo scanderen duizenden VVV-supporters zijn naam: of Boere
niet alsnog bij VVV wil blijven. Maar Jeroen Boere, die
met 27 goals in 65 wedstrijden uiteindelijk prima cijfers kan overleggen, speelt het seizoen daarop toch
echt in Deventer.

engeland

Boere blijkt een vooruitziende blik te hebben: VVV
beleeft een dramatisch seizoen in de Eredivisie en
degradeert meteen weer. Go Ahead Eagles daarentegen promoveert via de nacompetitie. En dit keer
vertrekt Boere níet na het bereiken van de Eredivisie. Jeroen Boere doet het in het daaropvolgende
jaar prima op het hoogste niveau en finisht met Go
Ahead net boven de degradatiestreep. In de nazomer
van 1993 verkast hij verrassend genoeg naar Engeland: het roemruchte West Ham United, dat net ge-
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promoveerd is naar de Premier League, neemt hem na een geslaagde
proefwedstrijd over. Bij de Londense club, waar Jeroen Boere na Raymond Atteveld de tweede Nederlander in de historie wordt, gaat hij een
vorstelijk salaris verdienen. Een droomtransfer zo lijkt het, zeker als je
bedenkt hoe goed de Engelse manier van voetballen Boere ligt.
Niets blijkt minder waar: zijn verblijf bij The Hammers loopt uit op een
flinke deceptie. Bij de club van manager Billy Bonds lopen zeven spitsen rond, waarvan er ook nog eens drie hetzelfde type als Boere zijn.
Als hij eind september tegen Newcastle United zijn eerste competitiewedstrijd speelt, deelt Boere een elleboogstoot uit en loopt meteen tegen een rode kaart op. In de kranten wordt hij door zijn felle speelwijze
omgedoopt tot Jeroen War Boere. De rode kaart zorgt ervoor dat Boere
volledig uit beeld raakt bij West Ham. Het elftal begint precies op dat
moment goed te draaien, waardoor de Nederlander niet meer nodig
is. Targetman Lee Chapman is sowieso de grote favoriet bij het publiek:
daar valt niet tegenop te boksen. ‘Yozza’, zoals de bijnaam van Boere
luidt, rest niet veel meer dan hard te trainen en de verplichte potjes met
het tweede elftal te spelen. Uiteindelijk wordt hij voor de rest van het
seizoen uitgeleend aan First Division-club Portsmouth.
In Engeland leert staptype Jeroen Boere wat ‘écht’ drinken is. Hoewel
hij inmiddels vader is - in 1992 is in Nederland zijn zoon Jerry geboren,
later volgt zijn tweede zoon Brian - beleeft Boere een roerige tijd in het
Engelse uitgaansleven. Je kunt daar simpelweg niet anders: om in de
groep te worden opgenomen moet je flink meedoen met the lads, zo zou
Boere later verklaren. Elke week is het feest, het is een turbulente epi-
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sode. Na zijn verhuurperiode bij Portsmouth keert
Boere terug bij West Ham, waar Harry Redknapp
midden in het seizoen het roer overneemt van de
ontslagen Billy Bonds. Redknapp omschrijft Boere
later in zijn biografie treffend: ‘the tall Dutch guy who
was a little hard to handle when he had a drink’.
De door zijn werklust bij supporters behoorlijk populaire Jeroen Boere, die in Engeland rondrijdt met de
nummerplaat J 80ERE, is geen lieverdje en met zijn
carrière gaat het niet al te best. Voor de tweede keer
wordt Boere uitgeleend, ditmaal aan West Bromwich
Albion: landskampioen in 1920, maar in het seizoen
1994-1995 niet meer dan een bescheiden First Division-ploeg. Bij West Ham is het dan al einde verhaal,
weet Boere: de club is intussen met een vijfmans
middenveld gaan spelen en heeft in Tony Cottee
haar diepe spits. Voorin wordt snelheid gevraagd en
juist daar ontbreekt het bij Boere zoals bekend aan:
‘Ik loop de honderd meter in anderhalve minuut’, zo
zou hij meerdere keren zeggen.
In het seizoen 1995-1996 verkast Boere naar Crystal
Palace. Daar draait het voor geen meter en wordt hij
als een flinke miskoop beschouwd, waarna Southend
United al snel zijn volgende stap wordt. Jeroen Boere
heeft dan in korte tijd al vijf Engelse clubs versleten, een aantal dat niet veel Nederlanders hebben
bereikt. Op het moment dat hij tekent bij Southend
United heeft die club uitzicht op promotie naar de
Premier League, maar vervolgens stort de hele boel
compleet in elkaar. Pure pech voor Boere dus.

een kies uitgeslagen en een snee boven mijn oog
moest met vier hechtingen worden gerepareerd.’
Bij Southend United haalt Boere een alleraardigst
doelpuntgemiddelde, ondanks dat het zijn technisch
beperkte medespelers nauwelijks lukt hem aan te
spelen. En helemaal alleen kan Jeroen Boere het ook
niet, want: ‘Ik ben natuurlijk geen Ronaldo.’ Na vijf
seizoenen in Engeland met wisselend succes verkast
Boere in 1998 als routinier naar Japan. Hoewel zijn
periode aan de andere kant van de Noordzee sportief regelmatig behoorlijk tegenviel, is Jeroen Boere
financieel wel degelijk geslaagd. Zowel bij West Ham
United als bij Crystal Palace werden zijn doorlopende contracten afgekocht, waardoor Boere het nodige
overhield aan zijn Britse tijd. Het is oude bekende
Pim Verbeek die hem naar Omiya Ardija haalt, een
club die op dat moment uitkomt op het tweede Japanse niveau.
De hernieuwde scoringsdrift van Boere in Japan valt
op: hij maakt weer aan de lopende band doelpunten.
Het eerste seizoen verloopt zonder noemenswaardige incidenten en dat geldt eigenlijk ook voor zijn
tweede seizoen. Tot die bewuste avond in mei. Privé
is er inmiddels het nodige gebeurd met Jeroen. Hij
is gescheiden en zijn ex-vrouw Janine woont met zijn
twee kinderen in Doetinchem. Jeroen zelf woont in
een klein appartementje in het peperdure Tokio samen met zijn Engelse vrouw Ann en hond Charlie.
Regelmatig zoekt Boere het uitgaansleven op, omdat hij nu eenmaal een uitlaatklep nodig heeft.

BeRgafwaaRts

steekpaRtij

Southend United zou een ongelukkige keuze blijken te zijn. Southend-on-Sea, gelegen ten oosten
van Londen, is in die tijd een nogal troosteloze badplaats. Een kustlijn zonder mooi strand, een stad vol
gokhallen en een plek die vergane glorie uitstraalt.
En dan hebben we het nog niet gehad over de club
zelf. Southend United is een club met een historie
zonder hoogtepunten en een club zonder geld. Oftewel, zoals Boere gedurende zijn verblijf typerend zou
schetsen: ‘Voor dit seizoen hebben wij geen enkele
versterking gehaald, dat móet een unicum in het Engelse voetbal zijn.’ The Shrimpers zijn straatarm en
spelen in het stokoude stadionnetje Roots Hall Football Ground.
In dit decor slijt Jeroen Boere zijn laatste Engelse
voetbaljaren. De club degradeert in 1997 zelfs naar
het derde niveau. En daar gaat het er hard aan toe, zo
somt Boere in januari 1998 in Voetbal International zijn
lijst aan mankementen op: ‘Twee keer een gebroken
neus, een gebroken vinger waar nog twee schroeven
in zitten, mijn voortanden zijn niet echt meer, er is

Donderdag 21 mei is zo’n dag dat hij ‘s avonds op
stap is, samen met zijn vrouw en twee vrienden. In
de uitgaanswijk Roppongi bezoekt het viertal een
bar waar het op dat moment gewoon gezellig is. In
de tent zijn welgeteld twee toiletten: één voor de dames en één voor de heren. Omdat het bij die laatste
druk is, duikt Jeroen nadat zijn vrouw geweest is ook
het damestoilet in. Dat gebeurt in het zichtveld van
twee mannen, die geërgerd raken en opmerkingen
richting Jeroen beginnen te maken.
Jeroen kan het niet laten iets terug te zeggen, maar
alles lijkt met een sisser af te lopen. De kroegeigenaar heeft het duo al een tijdje in het vizier en merkt
dat ze onder invloed van alcohol en waarschijnlijk
ook drugs zijn. Hij besluit de herrieschoppers te laten verwijderen, waarna één van de twee bij het verlaten van de bar naar de uitsmijter briest: ‘I am gonna
kill him’, overduidelijk doelend op Boere.
Later zou blijken dat de man op dat moment naar
huis is gegaan om een mes te halen. Precies op het
moment dat Jeroen en zijn groepje op punt van ver-
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trekken staan, keert hij terug. En dan gaat het snel. Jeroen ziet de man
en steekt zijn hand uit om excuses aan te bieden. De man haalt uit met
zijn mes. Steek. De eerste keer kan Jeroen het mes nog afweren met
zijn arm, maar dan is het flink raak. Twee keer wordt hij geraakt in zijn
elleboog, en één keer recht in zijn linkeroog. Overal zit bloed. De dader
wordt overmeesterd, komt toch weer los en vlucht weg. Doordat een
ambulance op zich laat wachten, wordt met een taxi met piepende banden koers gezet richting ziekenhuis.
Daar blijkt Jeroen in levensgevaar. Als het mes ook maar iets dieper was
gekomen, dan was het fataal afgelopen. Al snel wordt duidelijk dat het
oog van Jeroen niet meer te redden valt. En dat daarmee zijn voetballoopbaan in één keer voorbij is. Na het ongeluk gaan er de wildste verhalen rond. Was het wel een ongeluk? Of was er meer aan de hand? Zelf
heeft Jeroen Boere altijd beweerd dat het een simpele caféruzie was.
Het incident van de ‘voetballer die in een bar zijn oog verliest’ haalt de
voorpagina’s van alle Aziatische kranten. De dader is naar het schijnt
meteen na de steekpartij het land uit gevlucht. Het blijkt om een jonge
Israëliër te gaan. Er gaat een zucht van opluchting door Japan: Tokio
staat immers te boek als één van de meest veilige grote steden ter wereld. Godzijdank was het geen Japanner!

fer in de haven aangetroffen. Een afrekening door de
Japanse maffia, zo wordt gezegd. De persoon die Jeroen Boere voor het leven verminkte, bleek in drugs
te handelen. Was Boere destijds gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, of speelde er
toch iets anders?

geboren kindje, dat door een virusinfectie in levensgevaar verkeert. Het kwartje valt bij Jeroen: wat zeurt
hij zelf dan? Hij leert relativeren en krabbelt langzaam weer op. En krijgt uiteindelijk weer een heel
mooi doel. In Epping neemt hij een driehonderd jaar
oude pub over, The Half Moon (tegenwoordig Bil-

Hoe het ook zij, in augustus 1999 keert Jeroen Boere
terug naar Engeland. De boulevardpers daar laat hem
met rust, alhoewel hij in Nederland wel te maken krijgt
met een paar vervelende stukjes. Na het ongeluk blijft
Boere een hele tijd weg uit stadions en trekt hij zich
grotendeels terug uit de voetbalwereld: de confrontatie
is voor hem op dat moment nog te lastig.
Jeroen en zijn vrouw gaan wonen in het Noord-Londense Epping. De twee vieren vakantie, veel puf voor
andere dingen heeft Jeroen aanvankelijk niet. Naar de
buitenwereld toe liegt hij dat het goed gaat. Alles komt
samen: het leven van Jeroen Boere ging jarenlang niet
over rozen. Hij beseft dat hij zelf heel wat dingen fout
heeft gedaan. Wat in elk geval voor Boere spreekt: hij
draagt volledig de financiële consequenties van zijn
scheiding, zijn kinderen mogen niets tekort komen.

lie Jeans geheten). In het monumentale café zitten
overal kleine nisjes en drempeltjes, een typisch Engelse kroeg. Er wordt gezegd dat het er spookt. Van
dat laatste ligt Jeroen geenszins wakker: ‘Sodemieter
op.’ De man die een deel van zijn voetballoopbaan
behoorlijk wat drank achterover sloeg, staat nu aan
de andere kant van de bar. Alhoewel, zelf tappen
doet hij niet. Dat lijkt té veel op werken. Maar voor
Jeroen komt een droom uit: hij wilde altijd al de horeca in. De zaak loopt goed: Epping is een West Ham
United-bolwerk en een oud-speler als kroegeigenaar
doet het natuurlijk prima. The Half Moon is een plek
waar niet alleen het doorsnee volk komt, maar waar
ook de wat zwaardere jongens te vinden zijn.

einde caRRièRe

Jeroen heeft moeite met het plotselinge einde van zijn voetballoopbaan. Van zijn plan rustig af te bouwen komt niks terecht. Voetballen is
sowieso geen optie meer: hij moet, zeker gezien zijn speelwijze, extra
zuinig zijn op het goede oog dat hij nog heeft. Humor sleept Jeroen
door de zware tijd heen. Zo vertelt hij regelmatig smakelijk de anekdote dat je zo goed als je laatste wedstrijd bent. En laat Boere nou net zijn
laatste wedstrijd hebben gewonnen. En dan scoorde hij uitgerekend
ook nog eens twee keer. Kun je nagaan hoe goed hij was!
Hoewel zijn humor onaangetast blijft, heeft Jeroen het moeilijker dan
hij naar de buitenwereld laat zien. Een opmerking van zijn jongste zoon
doet hem flink pijn. Die vraagt: ‘Papa, is het dan in een restaurant gebeurd? Alleen daar hebben mensen toch messen bij zich?’ En niet alleen emotioneel is het moeilijk, ook praktisch bekeken heeft Jeroen
het lastig. Aanvankelijk is zijn kunstoog zelfs van een andere kleur dan
zijn echte oog: in Japan waren er namelijk geen blauwe ogen voorradig. Later krijgt hij alsnog een beter passend oog, maar dat is niet het
enige waar hij tegenaan loopt. Boere mist coördinatie: simpele dingen
als tandpasta op zijn borstel doen lukken gewoon niet meer goed. En
als hij weer auto mag rijden, blijkt dat hij diepte bij de laatste meters
mist. Daarnaast valt het zo plotselinge afscheid van het voetbal hem
erg zwaar. Jeroen Boere duikelt in een diep gat.
Na het incident blijft hij nog tot en met augustus in Tokio, waarna hij
door de behandelende artsen voldoende genezen wordt verklaard. Jeroen zou later nog regelmatig de balans opmaken over die merkwaardige periode in Japan. Zo geeft hij toe dat hij het noodlot in zijn leven
soms getart heeft, door te zeggen wat hij vindt en niet voor de gevolgen
weg te lopen. Een ondeugende jongen is hij ook geweest, iemand die
van alles uitprobeerde. Maar van connecties met de drugswereld distantieert hij zich telkens fel. Die discussie laait later weer op als het
bericht komt dat de dader van het steekincident dood gevonden is. De
Israëliër wordt in Bangkok met drie kogels door zijn hoofd in een kof-
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In 2003 verkoopt Boere zijn pub en verhuist hij naar het
Spaanse Puerto Banuz, vlakbij Marbella. Daar gaat hij
als makelaar werken. Zijn baas begeleidt veel Engelse
kRoegBaas
voetballers die een tweede huis in Marbella willen koEen telefoontje met Robert Maaskant verandert uit- pen. Jeroen Boere krijgt weer meer en meer contact met
eindelijk alles. Maaskant vertelt over zijn te vroeg het wereldje waar hij een tijdlang geen deel van uit kon
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maken. Het lijkt weer goed te gaan met hem. In 2004 wordt zijn derde zoontje geboren. Drang om naar Nederland terug te keren heeft Boere niet: het
leven in Spanje bevalt hem prima. Het zit hem wel dwars dat mensen hem
nauwelijks nog als voetballer herinneren, maar vooral als ‘die jongen van
de steekpartij.’ De voetbalwereld is weer zijn wereld: hij heeft dan ook een
goede kijk op voetbal. Zelfs met één oog, zo zegt hij met een kwinkslag.

Voetballoopbaan Jeroen Boere
seizoen
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Jeroen leeft zijn leven, tot er op 16 augustus 2007 ineens een akelig
bericht naar buiten komt. Jeroen Boere, 39 jaar oud, is plotseling overleden. Een ongeluk in huis, dat is alles wat er wordt verteld. Althans: via
de officiële bronnen, want op internet gaan op dat moment ook heel
andere verhalen rond. Zo zou Jeroen niet in huis, maar bij een autoongeluk op Ibiza om het leven zijn gekomen. En dat verhaal is maar
één van de varianten, want de dood van een ogenschijnlijk gezonde
oud-voetballer van nog geen veertig jaar zorgt logischerwijs voor speculaties. De familie houdt het bij de officiële lezing en wil simpelweg
niet meer informatie kwijt. Verdere details zijn er niet, dus blijft altijd
in het midden wat er nu exact is gebeurd. Dat Jeroens visuele handicap
een rol heeft gespeeld, lijkt wel duidelijk. Hoe het ook zij, een ongeluk
in huis past tragisch genoeg wel in het hele plaatje rondom Jeroen.
Zijn overlijden komt keihard aan en brengt een flinke schok teweeg.
Clubs waar Boere voor voetbalde, spelen hun eerstvolgende wedstrijd
met rouwbanden. En West Ham United organiseert enkele maanden
later zelfs een benefietavond voor Jeroens weduwe en hun zoontje. Wat
blijft is de enorme leegte. Jeroen Boere: lefgozer met een grote bek.
Iemand die zo veel uit het leven haalde, maar ook nog zo veel te leven
had. Jeroen werd geboren op 18 november 1967. Even terugrekenen.
Een zaterdag dus. Dan blijft toch de vraag hangen. Was dat nu een echte pechdag en was alles voorbestemd, of kende het veel te korte leven
van Jeroen Boere daar toch te veel mooie momenten voor? <
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Finbar van der Veen (1981) woont in Venlo en is freelance journalist en schrijver. Zijn favoriete onderwerpen zijn
voetbal, muziek en vastelaovend. Hij is auteur van Det is Venloos roem!, een historisch overzicht van Venlose
vastelaovendleedjes, en van Van Gijs Tot Keisuke, het dit jaar verschenen jubileumboek van VVV.
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b o sb oasbr
a r iiss
o saris

‘ik haop det ‘t zôndaag drueg
is en det ‘t zunke schient!’

VEroVErT DE WErELD
Zo besluit bo saris ons gesprek, enkele dagen voor zijn
optreden op de 38e editie van
het Venlose Zomerparkfeest.
Zondagavond kwart over tien:
showtime, niet droog. De festivalgangers worden getrakteerd op de zoveelste plensbui, en op een weergaloze
show van een stadgenoot die
langzaam maar zeker met
zijn funky soulmuziek de wereld verovert. Modder, regen
en kou zijn vergeten zodra
boris zijn publiek in het Venloos toespreekt en opent met
het groovy dansnummer Love
in a letter. Venlo is ‘on fire’.

door Lean Hodselmans
foto’s Egon Notermans
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A fs l u i t e n o p h e t
h o ofd p o d i u m i n
m i j n s t ad i s s p e c ia a l
en be s t e e n b e e t je
s pa n ne n d , m aar
n er ve u s w o r d i k e r
n iet v an

Met een alleszeggende glimlach stapt de 33-jarige Boris Titulaer om kwart over elf van het hoofdpodium af. Gekleed in een strak grijs
pak met giletje, een zwarte blouse met dito stropdas en nette schoenen
heeft hij net het Zomerparkfeest afgesloten. En hij weet dat het goed
was. De oortjes gaan uit, de handen door de stijf naar achteren gekamde haren, de bandleden krijgen een high five en zoontjes Django (11)
en Chico (5) een ferme knuffel. In de VIP-tent wordt hij opgewacht door
familie en vrienden. Op weg daar naartoe poseert hij gewillig voor alle
mobiele telefoons en zet zijn handtekening op cd-hoesjes en programmaboekjes. Zijn eerste reactie: ‘Het was een warm bad.’
En dat is ook wat hij vooraf had verwacht. ‘Ik heb als vrijwilliger tot mijn
achttiende gewerkt op het Zomerparkfeest. Ik stond er voornamelijk
achter de bar, samen met Louis Toebosch. Mijn hele jeugd heb ik daar
in de zomer doorgebracht, ik was altijd op dat festival. Veel mensen die
er destijds werkten, lopen hier nu nog rond. Het Zomerparkfeest, dat is
thuiskomen.’
S p e le n in je h om e t ow n : e x t r a n e r v e us ?

‘Afsluiten op het hoofdpodium in mijn stad is speciaal en best een beetje
spannend, maar nerveus word ik er niet van. Als de organisatie me al
zo’n plek geeft, dan getuigt dat wel van een hoop liefde. Ze wilde me
vorig jaar al heel graag hebben. Toen kon dat helaas nog niet omdat ik
hoofdzakelijk in het buitenland zat en ook nog midden in het proces van
het album. Dus toen ze me dit jaar weer vroegen, heb ik bij mijn boe-
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ker aangegeven dat ik het Zomerparkfeest wil doen,
hoe dan ook. Het is mijn thuis: mijn moeder, die in
Zuid-Spanje woont, komt, mijn vader zal er zijn net
als veel familie en vrienden. Ik heb hier in 2006 al een
keer gespeeld, ook op het hoofdpodium maar niet op
zo’n prominente plek in het programma. Nu mag ik
als Venlonaar het Zomerparkfeest afsluiten. Dat is natuurlijk kicken, dat is the icing on the cake.’
Zijn vijfde album Gold is in april 2014 uitgekomen in
Nederland, daarna in andere Europese landen. Met
succes. ‘Onderweg naar Italië hoorde ik in Duitsland,
Zwitserland en Italië songs van Boris op de autoradio
voorbijkomen’, vertelt de Venlose zanger en kastelein
Bert van den Bergh die zondagmiddag in het Julianapark. ‘Daar ben ik trots op. Bo Saris is een wereldster
en die komt uit mijn stad. Dat is toch fantastisch!’
De release in Engeland, waar Saris de afgelopen drie
jaar aan zijn carrière werkte en meer woonde dan in
zijn huidige woonplaats Haarlem, was eind juli.

pro-actief bent en de juiste connecties hebt. Door internet is alles veel makkelijker beschikbaar te maken
voor mensen over de hele wereld. Als ik niet naar Engeland zou zijn verhuisd, was het misschien ook wel
gelukt - maar dan was de weg nog langer geweest.
Ik heb die stap heel bewust gemaakt. Engeland, met
name Londen, is in Europa toch een beetje het Mekka
van de muziek. Als je daar voet aan de grond krijgt,
kan het de poort zijn naar de rest van de wereld.

Aan de andere kant zijn er ook veel Nederlandse artiesten die van hieruit heel veel bereikt hebben op
internationaal niveau. Ach, er zijn zoveel wegen die
naar Rome leiden. Ik had drieëneenhalf jaar geleden
het gevoel: dit is mijn weg. Venlo zal altijd een belangrijke plek in mijn hart hebben. Ik kom hier vandaan
en hier wonen mijn vrienden en familie. Ik probeer
ze zeker eens per maand op te zoeken. Tegelijkertijd
heb ik mezelf altijd beschouwd als een wereldburger
die zich niet wil hechten aan een bepaalde plek. Als
kind leek het me al kicken om zoveel mogelijk van de
Mo est je weg u it Venlo en Neder land o m
wereld te zien, om van andere culturen te proeven en
te wo r den wie je nu b ent ?
om muziek te maken in verschillende landen. Mijn
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Ja en nee. In deze tijd maakt horizon verbreden. Om dat te doen moest ik dus wel
het als ik heel eerlijk ben niet zoveel uit. Als je maar weg uit Venlo.’
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s e t list b o s aris –
Zomerp ark fees t Venlo
L ove In A Letter
Cool
G et To Kno w You Better
I’ m D one
D oe s H e Lo ve You Better
On ly Go d Knows
Sh e ’ s On F ire
Ten d e r
G old
Th e Ad dict
L ittle Bit M o re
Old Skoo l
Sh oes

Heeft Lo nden je als m u zik ant v er ander d?

Be n je n u w a a r j e w i l z i j n ?

‘Ik mag daar zeker niet over klagen. Al blijft het altijd hard werken. Ik
ben in maart 2011 naar Engeland vertrokken met als uiteindelijk doel
daar te tekenen bij een platenmaatschappij. Extra mooi zou het zijn als
mijn plaat ook in de rest van Europa zou kunnen verschijnen. Nou, dat
is allemaal uitgekomen. Ik heb een platendeal getekend bij het Britse
Decca Universal en een paar maanden later kwamen er steeds meer landen bij die het album wilden hebben. Inmiddels ligt Gold in twintig landen, echt te gek. Dat ik dat heb bereikt, daar ben ik wel heel erg trots op.
Maar ik moet ook zeggen dat ik er hard voor heb gewerkt en veel voor
heb moeten opofferen. Ik was continu van huis. Vanuit Londen kon ik af
en toe even naar mijn vriendin en kinderen, maar het album is opgenomen in Los Angeles. Toen heb ik ze langere tijd niet gezien. Als je ergens
in gelooft, dan moet je ervoor gaan.’
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‘Ik heb er geleerd om open te staan voor andere muziek, om ‘out of the box’ te denken. Londen is een stad
die leeft, op elke hoek van de straat speelt wel een
bandje of je vindt er een studiootje waar mensen aan
het schrijven zijn. Er worden daar zo ongelofelijk veel
verschillende stijlen van muziek gemaakt. Ik was bijvoorbeeld totaal niet thuis in de dance-scene maar
de afgelopen tijd heb ik verschillende tracks heb
geschreven voor dj’s. Vorig jaar heeft het Londense
producersduo Chase & Status een nummer van mij,
Breathing, opgenomen en uitgebracht. Staat op het
album Brand New Machine, een beetje te vergelijken
met de stijl van Massive Attack. The Chainsmokers,
jongens uit New York die pas een hit hadden met
#Selfie, hebben me vorig jaar benaderd om voor hen
een liedje te schrijven. Afgelopen week lieten ze weten ze er iets mee willen gaan doen. Zo zijn er nog een
hele hoop dingetjes die ik in Engeland en Amerika
heb gedaan voor anderen, of die nog in de pijplijn zitten. Hoofdzakelijk rond dj’s en elektronische bands.
Totaal iets anders dan wat ik zelf doe. En dat is mooi.
Ik was altijd heel erg van ‘dit is mijn stilo’, dit is wat
ik doe en daar hou ik me aan vast. Ik had wel vaker te
horen gekregen dat ik breder moest denken, maar ik

had zoiets van: ik denk gewoon in the box, dát is mijn
ding, daar voel ik me comfortabel bij. Inmiddels zie
ik dat het allemaal een verrijking is. Je doet het een
keer, je krijgt een mooi resultaat en dan denk je: ik
kan dat eigenlijk wél.’
Wa t m a a k t G o l d a n d e r s d a n j e v o r i g e
albums?

De soul, de jazz, de funk: dat zul je altijd in mijn muziek terughoren. Maar mijn vorige albums klonken
meer poppy. Net een ander randje. Dat kwam ook
doordat ik toen nooit één plaat kon maken met één
producer. Dat hoor je: iedere producer heeft een
eigen sound. Bij dit album is het me gelukt om een
consistent geluid te hebben, één sound door dezelfde mensen gemaakt. En ik heb de tijd genomen om
die mensen te zoeken. Ik ben zeker twee jaar bezig
geweest met het creatieve proces: het schrijven van
de nummers, het ontmoeten van verschillende producers, componisten, andere schrijvers. Om uiteindelijk uit te komen bij die mensen waar ik het beste
gevoel bij had. Zo van: oké, wij kunnen met elkaar
lezen en schrijven, jij voelt mij perfect aan en jij kan
het beste uit mij krijgen. Daarom is dit album voor
mij het meest geslaagde tot nu toe. Terwijl ik dit zeg
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komt uit de elektronische wereld, was vroeger techno-dj, maar is op een
gegeven moment zelf gaan produceren en echt te gekke soulmuziek
gaan maken. Dat is wel al van een aantal jaren geleden maar ik ben altijd verrast over dat waar hij mee komt.’
En Venlo? Is die stad nog ergens terug te vinden in je teksten?

‘Eh, ik ben een jongen uit Venlo dus alles wat je hoort heeft een link
met Venlo. Mijn roots liggen daar. Mijn ouders hebben me geïnspireerd.
Mijn vader als jazzmuzikant en muziekdocent en mijn moeder - ik heb
haar achternaam gekozen omdat die internationaal beter klinkt dan Titulaer - door haar platenverzameling. Ik heb er een te gekke tijd gehad
met Gino Taihuttu toen we samen speelden in Sofuja. We hebben heel
veel gedaan, mooie muziek gemaakt. Dat was zeer intens en ik heb veel
geleerd. Dus ook hij was zeker een inspirator voor mij. Dat geldt ook
voor Glenn Corneille. Glenn heeft een speciale plek in mijn hart.
Op die manier zit Venlo in alle nummers die ik schrijf. Maar het is niet
zo dat ik letterlijk praat over Venlo. Op dit album staan geen tracks over
Venlo, maar ik heb zoveel geschreven de afgelopen jaren - daar zitten
zeker wel nummers bij waarin ik refereer aan de stad.’
Is er een nummer waar je honderd procent tevreden over bent?

‘Ik ben over alle nummers honderd procent tevreden. Ik heb mijn hele
hart en ziel in deze plaat gelegd. Er zijn natuurlijk wel liedjes waar ik net
even iets meer mee heb, maar over het resultaat moet ik eerlijk zijn: alle
nummers vind ik zeer geslaagd.
In het verleden had ik dat niet. Dan kreeg ik na verloop van tijd zelfs
moeite met het spelen van nummers. Maar bij dit album is dat anders.
Niet dat ik niet trots ben op mijn vorige platen, maar deze is net even
specialer. Ik ben dieper gegaan. Ik kón dieper gaan omdat het team
waar ik zo lang naar gezocht had het beste uit mij wist te halen.’
Je b ent o ndank s al die nieu we inv lo eden t r o u w geb lev en aan
je eigen stijl. Ko st dat m o eit e?

realiseer ik me dat al mijn collega’s zoiets altijd zullen zeggen over hun laatste plaat. En misschien klopt
het ook altijd: door de dingen die je meemaakt, de
mensen die je ontmoet, groei je als muzikant. Dat is
een oneindig proces, je raakt nooit uitgeleerd. Door
telkens weer wat dieper te gaan word je steeds beter.’
Wat heeft je ge ïn s p ire e rd b ij h e t s ch rijv e n
va n m a t eri aal vo o r Gold ?

‘Ik schrijf meestal over echte dingen die ik meemaak.
En ik heb een hele trip achter de rug: zoals ik al zei is
de plaat opgenomen in Los Angeles, in de Paramount
Studio’s. Al de ervaringen die ik opdoe in zo’n periode, dat is wel waar ik de meeste inspiratie uithaal. En
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natuurlijk uit de muziek. Zeker ook muziek van deze
tijd, maar misschien heb ik wel een oude ziel want ik
grijp altijd terug naar datgene waar ik als kind verliefd op werd. Dat ligt me toch nog het meest. Marvin
Gaye, Otis Redding, Isaac Hayes, bijvoorbeeld. Bill
Whithers, met wie ik heb mogen spelen, Al Green,
Michael Jackson en natuurlijk Prince. Dat blijven toch
mijn inspiratoren, hun muziek heeft mij gemaakt.’
I s e r ook e e n a r t i e s t v a n d e z e t i j d d i e j e
b ew on d e r t ?

‘Ik was de afgelopen jaren zeer te spreken over Jamie
Lidell, te gek wat die jongen doet. Voor zover ik weet
is hij een Engelsman die gevestigd is in Berlijn. Hij

‘Nee. Mijn eigen muziek zal altijd in deze stijl blijven, al ga ik mee met
de tijd. Heel veel mensen die naar het album geluisterd hebben en er
wat over schreven, geven duidelijk aan: je hoort de klassieke invloeden van motown en stax, de sixties en seventies terug, maar het zit vol
invloeden van moderne muziek. Dat heb ik opnieuw te danken aan de
keuze voor de producer, Dre Harris. Die is thuis in de hiphop, met beats
die een ander randje hebben en alles net even anders laten klinken.’
Wie had het laat ste wo o r d o v er de tr ac k s o p het alb u m ? Jij
o f je p r o du c er ?

‘Ik ben bij het hele proces betrokken, van de keuze van welke liedjes we
wilden gaan opnemen tot het inzingen. Ik koos voor Dre Harris omdat
ik hou van zijn sound. En dus liet ik hem vrij in zijn werk, dat was het
beste. Je moet die mensen vertrouwen, net zoals ze het mij toevertrouwen dat ik de liedjes maak en kies welke nummers we gaan gebruiken
en hoe het album er uit moet komen te zien. De sound en productie laat
ik hoofdzakelijk over aan de producent. Ik zeg het wel hoor, als ik iets
hoor wat me niet bevalt. Maar ik heb zo lang kunnen zoeken naar deze
persoon, en het eerste liedje dat we samen schreven, dat was zó raak, alles voelde goed. En toen kwam het tweede liedje, The Addict, dat stuurde
hij me op. Toen ben ik daarop gaan schrijven. Daar kwam Only God Knows
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Heel veel mensen
die naar het album
geluist er d hebben,
geven duidelijk aan:
je hoor t de klassieke invloeden van
mot own en st ax, de
sixt ies en sevent ies
t er ug, maar het zit
vol invloeden van
moder ne muziek

S teden b ouwk un di ge voor ui tb l i k op Ven l o

Nadruk op groeN,
minder op stenen

achteraan. Hij stuurt me een ruwe schets, muziek voor meerdere nummers en ik haal daar dan stukken uit die mij bevallen en waar ik echt iets
mee kan - en dan ga ik pennen. Dan komen de melodieën en dan ga ik
schrijven, dan ga ik er een liedje van maken. Dat is een manier. Ik heb
ook liedjes geschreven met alleen een gitaar of piano, maar ik kan ook
liedjes maken op een beat of als de muziek al staat. Wanneer er al een
fundamentje is.’
Wat is h e t m ooi s t e c om p l i m e n t t ot n u t oe ?

‘Ik las vandaag een recensie van Universal EMA, de Arabische Emiraten.
Daarin stond dat de muziek die ik maak verder ontbreekt in de huidige
popmarkt. Te gek om dat te lezen. Het is natuurlijk de mening van één
persoon, de recensent, maar mijn album was zijn favoriet voor dit jaar.
Hij schreef: het is soulful, het heeft funky beats en dat was precies wat
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S t ed e n bo u w ku n d ig e vooru it b lik op Venlo

telt u zich een Venlonaar voor die de stad midden jaren negentig van de vorige eeuw heeft

verlaten, er daarna niet meer is geweest en nu terugkeert. Hij of zij zal de stad, zeker op bepaalde
plekken, niet meer herkennen. Zal dat over opnieuw

Nadruk op groeN,
minder op stenen

twintig jaar ook het geval zijn? Valt er nog iets te
verbeteren of is Venlo vanuit stedenbouwkundig oog-

door Jac Buchholz
foto’s Egon Notermans

punt in grote lijnen klaar voor de komende decennia?
op die vragen geven de architecten dick de gunst,
rob kleuskens, Max Markusse en Louis Toebosch op
een eigen manier antwoord. een blik in de toekomst,
concreet en abstract, utopisch en realistisch.

In de sciencefiction-filmtrilogie

Back to the future (uitgebracht
tussen 1985 en 1990) van Robert Zemeckis reist hoofdpersoon Marty
McFly (Michael J. Fox) door de tijd. Tijdens een van die reizen komt hij
terecht in het jaar 2015, onze tijd, zeg maar. En hoewel bepaalde details kloppen (zo heeft de Verenigde Staten inderdaad zijn eerste zwarte
president), is het in de jaren tachtig geschetste toekomstbeeld toch
heel anders dan de huidige realiteit. Dat de wereld in die drie decennia
echter behoorlijk is veranderd, staat buiten kijf. Er kan in twintig, dertig jaar tijd veel gebeuren. Venlo is er een voorbeeld van. Wat valt hier
de komende twee decennia nog te doen? Op die vraag geven vier uiteenlopende architecten antwoord, respectievelijk: Rob Kleuskens van
Loxodrome, die je een gearriveerd architect mag noemen, Louis Toebosch, hij begon onlangs een eigen architectenbureau, Dick de Gunst,
mededirecteur van Hans van Heeswijk architecten, een gerenommeerd
Amsterdamse bureau, en ten slotte Max Markusse, directeur van Quant
architectuur bna en eveneens te omschrijven als gearriveerd.
durven uitstellen
Voordat hij wat meer ‘to the point’ komt, wil Rob Kleuskens op vaktechnische manier terug naar de kern gaan, door zich af te vragen waar we
vandaan komen en waar we naartoe gaan, of beter, willen. ‘Als je het
over architectuur hebt, kun je dat verdelen in de gebouwen an sich en de
manier waarop de gebouwde omgeving wordt beleefd. Wat maakt een
straat of plein aangenaam? Waarom genieten mensen van Italiaanse
steden of een stad als Parijs? Daar zijn tal van studies naar gedaan en
boeken over geschreven.’
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In het begin was er sprake van een parkachtige omgeving met grote percelen. Er is later toch voor kleinere kavels gekozen, maar de opzet blijft
overeind.’
Voor kwaliteit moet men durven kiezen, stelt Kleuskens, en die kwaliteit wordt dus niet alleen bepaald door gebouwen, maar door de combinatie van bebouwing en omgeving. ‘Dat wordt helaas vaak uit het oog
verloren. Neem de Maasboulevard, een heel ambitieus en prestigieus
project. Maar de ambities zijn niet helemaal waargemaakt. Zoals in de
winkelstraat, de Maasstraat. De doorgang bij Media Markt en de doorgangen in het woon/winkelblok, die ogen onaantrekkelijk. Mensen beleven dat ook zo. En juist voor de mensen, daar bouw je voor. Zorg dan
dat de beleving positief is, dat mensen een plek als aangenaam ervaren
en kijk zowel naar het gebouw als naar de omgeving.’
onzekere tijd
Het is opnieuw een probleem dat Kleuskens niet alleen in Venlo ziet. Hij
pleit ervoor hoge kwaliteitsambities altijd na te streven. ‘Wellicht duurt
het dan wat langer voor een project is gerealiseerd, ga je bepaalde ontwikkelingen vooruitschuiven - dat moet dan maar. Je bent tenslotte voor
de lange termijn bezig. Als je tien projecten op de planning hebt staan
en je kunt er maar vijf goed uitvoeren, wacht dan met die andere vijf. Bij
het Kazerneterrein heb je die kans. Iedereen ziet de kwaliteit ervan - met
het fort hebben we bovendien iets onderscheidends in handen. Kun je
dat nu niet optimaal invullen, wacht er dan voor mijn part tien jaar mee.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar dan kun je wel aan het
kwaliteitsstreven vasthouden.’
Filosoferend over het toekomstige Venlo komt Kleuskens tot de opmerking dat we momenteel in een bijzonder interessante tijd leven, een tijd
vol onzekerheden. ‘Dat is niet wat het gros van de mensen wil. De mens
is over het algemeen bang voor het ongewisse, houdt graag vast aan zekerheden en wil structuur. In de tijd dat ik jong was, beperkte de wereld
zich tot de eigen stad en was een concert in de Randstad bezoeken al ver
weg. De jeugd van tegenwoordig kijkt daar niet vreemd van op. En dan
zijn er nog de mogelijkheden om over de hele wereld te communiceren
en alle gewenste info op te zoeken.’

Het verleden van een stad, geeft Kleuskens aan, bepaalt deels waar de stad naartoe gaat. Als je dus over
de toekomst van een stad als Venlo wilt praten, merkt
hij op, dan gaat het tevens over beslissingen die nu
worden genomen. ‘Je hebt in zo’n proces een sterke
leider of een sterke partij nodig. Iemand die de juiste
beslissingen neemt en zo de kwaliteit bewaakt. Dat
is in de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Ambities
waren hoog, er werd bij diverse projecten ingezet op
een 8 of een 9, maar vaak werd het uiteindelijk een
6,5. Om wat voor reden dan ook. Financiën bijvoorbeeld. Je kunt dan zeggen: het geld is er niet, dus
we versoberen het plan. Of je durft iets uit te stellen,
durft te wachten tot de middelen om die 8 of 9 te sco-
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ren er wel zijn. Overigens zie je in andere steden vaak
vergelijkbare situaties.’
Beleving
Dat is niet meteen een veroordeling, stelt Kleuskens,
die in 1998 na ruim twintig jaar in Venlo terugkeerde,
juist op het moment dat veel plannen voor stadsvernieuwing in de steigers stonden. ‘Er is hard gewerkt
aan de stad, met resultaat. Neem het stationsplein,
dat is nu een uitnodigende toegang tot de stad geworden. Nieuw Stalberg vind ik eveneens een goede
ontwikkeling, al heeft men daar wel concessies gedaan. Maar het uitgangspunt is goed: zoeken naar
balans tussen bouwwerken en de openbare ruimte.

Failliet van de maatschappij
Daarnaast heeft vooral de economische crisis die vertrouwde wereld op
losse schroeven gezet. De maatschappij zoals we die kenden is failliet,
stelt Kleuskens. ‘Waar we vroeger konden terugvallen op ouderwets verro b kle u s ke n s : He t t ra d it i- trouwen, daar hebben de mensen door alle financiële luchtkastelen die
o n e le d e n ke n mo e t w o rd e n de afgelopen jaren zijn omgevallen dat vertrouwen verloren. Daar kun
je bang van worden, maar volgens mij is het heel interessant. Er spelen
v e r v a n ge n d o o r e e n me e r
fundamentele veranderingen en we weten niet hoe dat gaat uitpakken.
fle x ib e le b e n a d e rin g
Wat dit bijvoorbeeld voor de stad Venlo betekent, weten we niet over
een jaar en evenmin over twintig jaar. We zetten gebouwen neer voor
een aantal decennia. In die periode blijven de gebouwen nagenoeg hetzelfde, maar wat erin gebeurt verandert sneller.’
Dat biedt mooie uitdagingen voor ontwikkelaars en architecten, aldus
Kleuskens. Het traditionele denken moet worden vervangen door een
meer flexibele benadering. ‘Zelf ben ik daar al zo’n vijftien jaar mee bezig, maar het is lastig als je omgeving niet altijd daarin meegaat. En daar
heb ik wel mee te maken.’
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kwaliteit centraliseren
Tot zover de algemeenheden, hij wil zich nu wat
specifieker op het Venlo van de toekomst richten.
Kleuskens gaf het al aan, de stad moet inzetten op
en vasthouden aan kwaliteit. Al begrijpt hij dat je niet
altijd alleen maar negens kunt halen. Verder moet
er sprake zijn van diversiteit door kwaliteiten te centraliseren. ‘Het stadscentrum is daar een voorbeeld
van; daar moet zonder meer sprake zijn van een hoge
kwaliteit. Dat verwachten de bezoekers. Stijl is daarbij ondergeschikt aan een krachtige stedenbouwkundige drager. Venlo heeft daarin overigens al veel
progressie geboekt; de afgelopen jaren heeft de stad
veel impulsen gekregen, al werden er zoals gezegd in
de uitvoering nogal eens concessies gedaan aan de
oorspronkelijke voornemens.’ De leider of leidende
partij waar Kleuskens het eerder over had, moet dat
voorkomen, ‘moet richting geven en die kwaliteit en
eigenheid bewaken.’
Aan de hand van zo’n leider - ‘uit de ambtelijke of
politieke hoek’ - zet Venlo in de aanloop naar 2035
onvoorwaardelijk in op kwaliteit, luidt de visie van
Kleuskens. De Venlose burgerij erkent de kwaliteiten
van de stad, een prima binnenstad met eromheen
een natuurrijke omgeving die veel te bieden heeft, en
wil die optimaal benutten. Er is oog voor geschiedenis - ‘dat spreekt veel mensen aan’ - en Venlo gaat
meer inzetten op cultuur. ‘Nee, er is geen Museum
van Bommel van Dam meer, dat is dan onderdeel van
het Limburgs Museum. Dat gaat niet anders. Het is
jammer dat we geen Tajiri-museum hebben, maar
wie weet wordt er de komende jaren toch een opening gevonden.’
De vergrijzing zal een grote rol spelen. Kleuskens
vindt het vreemd dat die vergrijzing altijd maar als
negatief wordt ervaren. ‘Ouderen van nu kunnen op
allerlei manieren een rol spelen in de maatschappij.
Bovendien voorkomt die ontwikkeling dat de stad te
vol raakt. En als we toch een bepaalde groei willen
bewerkstelligen, dan moeten daar de nodige maatregelen voor worden genomen.’ Het Maasfront, dat in
de afgelopen jaren al zo drastisch is veranderd, krijgt
volgens hem nog een extra impuls. ‘Met het nu in aanbouw zijnde stadskantoor waar over enkele jaren nog
een hoger gebouw, van zo’n zeventig meter, naast
komt te staan. Aan de andere kant is Q4 afgerond.
Het streven naar kwaliteit is daar duidelijk terug te
zien. Hedendaagse architectuur is er op een harmonische wijze tussen de bestaande bouw ingepast, zoals dat eveneens in het winkelcentrum is gebeurd met
een architectonische eenheid als resultaat.’
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parkeren uit het centrum
Het postkantoor aan de Keulse Poort wordt het middelpunt van een verder opgewaardeerde entree aan
die kant van de stad, voorziet Kleuskens. Met daarin
een combinatie van openbare functies en faciliteiten
voor ondernemers. Cultuur speelt in deze omgeving
een belangrijke rol. Het gebouw waarin nu de ABN
AMRO-bank is gehuisvest, wordt afgebroken en vervangen door een vijftig meter hoog gebouw waarin
gewoond en gewerkt kan worden. Het parkeren zal,
als het aan Kleuskens ligt, voor een belangrijk deel
uit de binnenstad verdwijnen. ‘Het gemeentebestuur
heeft tegen die tijd ingezien dat de bestaande faciliteiten niet de juiste oplossing zijn en heeft aan de
randen van de stad vier parkeergarages gebouwd met
shuttlediensten naar het centrum.’
Dat levert onder meer een lege plek aan de Prinsessesingel op, geeft hij toe, zeker omdat daar ook de gebouwen rondom parkeergarage Roermondse Poort
moeten wijken. Over een nieuwe invulling wordt nog
gesproken. ‘Het aan de overzijde gelegen gebouw
met de flatwoningen en de nu leeg liggende winkelplint wordt gerehabiliteerd als onderdeel van de wederopbouwplannen.’
Verder realiseert het Venlose gemeentebestuur zich
dat er naast Nieuw Stalberg meer ontwikkelingen op
het gebied van hoogwaardig wonen nodig zijn.
groen en water
Tot slot kijkt Kleuskens naar twee locaties die de stad
de komende decennia ingrijpend kunnen veranderen:
het Kazerneterrein en het spoorwegemplacement. Zo
ziet hij het Kazerneterrein als een perfecte plek om
de twee door de Maas gescheiden stadsdelen naar
elkaar toe te laten groeien. De Maas zelf is eveneens
een belangrijke factor. En het spoorwegemplacement
wordt, nadat het rangeren is verplaatst, in zijn optiek
een groene zone. ‘Het groen en het water zijn elementen die Venlo onderscheidend maken. Gebruik
dat. Je kunt veel meer met de uiterwaarden van de
Maas doen. Zorg voor een ecologische structuur die
tot bijna in de stad loopt. Grazende Galloway-runderen op zo’n dertig meter van het stadscentrum… dat
zou mooi zijn. Maak daarnaast van het spoorwegemplacement eveneens een parkachtige omgeving die
vanuit de oostelijke rand van de stad doorloopt tot
aan de stadsbrug. Een gebied om te recreëren, wonen en werken. Voor onderwijs wellicht. De huidige
locatie van Fontys is te klein, ligt ook iets te ver van
de stad. Een nieuw onderwijsgebouw op de plek van
het - dan voormalige - spoorwegemplacement zorgt
ook voor een verbinding met Duitsland en de Duitse
studenten.’
Het Kazerneterrein vindt hij overigens een goed alter-

L o u is To e b o s c h : ee n s t a d
ma g t o c h o o k h ie r e n d a a rz ’ n ru ige , ie t w a t v e rgu is d e
p le kke n h e b b e n , h e t h o e ft
n ie t o v e ra l p e rfe c t t e z ijn

natief voor die nieuwbouw, als er maar iets gebeurt, want over twintig
jaar zijn er in Venlo zo’n 15.000 tot 20.000 studenten actief.
de koel
En het VVV-stadion, heeft dat tegen die tijd een nieuwe plek in de stad
gevonden? Kleuskens schudt glimlachend met zijn hoofd. ‘Nee hoor, De
Koel is nog steeds de Koel. VVV speelt tegen die tijd helaas geen profvoetbal meer, maar dat geldt voor vrijwel alle Nederlandse profclubs.
Ze spelen op een hoog amateurniveau, op een club uit Rotterdam na
die in een soort Europese topcompetitie actief is. Maar de fans van VVV
hoeven niet te treuren. Het is altijd leuk in De Koel, tijdens het voetbal of
tijdens de vele andere activiteiten die er worden georganiseerd. Het zit
er altijd vol, hele gezinnen trekken er naartoe en financiële problemen
zijn er niet meer.’
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groene en blauwe vingers
Net als Rob Kleuskens ziet Louis Toebosch niet alleen
negatieve gevolgen als er in de regio Venlo sprake
zou zijn van krimp. ‘Het is geen sexy term, al zou het
dat misschien wel moeten zijn. Ik ben niet echt een
cijferman of wetenschapper, maar ik begrijp dat Venlo vooralsnog niet wordt gezien als krimpregio, zoals
Zuid-Limburg of Groningen, maar als anticipeergebied dat krimp kan voorkomen.’
Toebosch heeft de contouren van de stad Venlo nagetekend op een lapje stof en laat aan de hand daarvan
zien wat krimp voor de stad zou kunnen betekenen.
Hij trekt het lapje in het midden iets omhoog. ‘Kijk,
zie je de plooien ontstaan? Dat is wat er feitelijk met
Venlo kan gebeuren: centraal een strategische verdichting met het zwaartepunt aan weerszijden van de
Maas. Door de krimp ontstaan er wat meer naar de
periferie allerlei mogelijkheden, nieuwe kansen. Dat
kan tot allerlei positieve ontwikkelingen leiden.’
Hij neemt de wijk Klingerberg als voorbeeld. Bij krimp
krijgen mensen meer mogelijkheden een specifieke
woonomgeving te kiezen, om naar een plek binnen
de stadsgrenzen te verhuizen die beter bij hun wensen aansluit. ‘Dan komt er leegstand in een wijk als
Klingerberg en daar kun je van profiteren door een
deel van de woningen te slopen en te vervangen door
groen. Op die manier ontstaan er groene vingers met

bijvoorbeeld waterpartijen - de plooien in dit lapje
- die tot bijna in de stad doorlopen. In die groene,
parkachtige gebieden kun je dan weer fiets- en wandelroutes aanleggen. Ook krijg je zo duidelijke groene afscheidingen tussen bepaalde stadsdelen zodat
een dorp als Boekend weer wat meer dorps wordt. En
naast die groene vingers zou het prachtig zijn als er
vanuit de Maas ook diverse blauwe vingers de stad in
zouden lopen.’
‘Stads’ wonen
De verdichting rondom de Maas zorgt er volgens
Toebosch voor dat de stad daar ‘stadser’ wordt, met
bijvoorbeeld meer hoogbouw dan nu het geval is.
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Mensen die bij het kiezen van hun woonomgeving gericht zijn op de faciliteiten die een stad in het centrum
biedt, zullen daar, of in ieder geval in de nabijheid van
dat centrum, willen wonen. ‘Een project als Nieuw
Stalberg is prima, maar ligt voor die doelgroep te ver
weg van de stad. Daar moet je dichter bij de stad een
hoogwaardige woonomgeving voor realiseren. De
Groenstraat is wat dat betreft een mooi voorbeeld.
Daar zijn bestaande huizen gesloopt en vervangen
door nieuwe. Omdat mensen die omgeving, dicht bij
de stad, koesteren en het als gedroomde locatie om
te wonen zien. Je hebt daar en in andere straten net
buiten het centrum, zoals de Waterleidingsingel, nog
grond liggen waarvoor splitsingsaanvragen lopen.
Die forse kavels zijn een van de middelen om mensen
met een bepaald opleidingsniveau van buiten de stad
naar Venlo te krijgen.’
geen voordeuren
Als een bedreiging voor het komen tot een levendige
stad ziet Toebosch het gebrek aan kantoorfaciliteiten
in en rondom het centrum. Die liggen nu vooral op de
wat verder weg gelegen bedrijventerreinen. ‘Die mensen gaan tussen de middag niet even de stad in om te
lunchen of een inkoop te doen. Terwijl dat voor het
winkelcentrum een impuls zou kunnen betekenen.’
Een ander risico voor die binnenstad is volgens Toe-
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jaren was, voegde het zeker iets toe aan de stad. Dankzij de lagere huren
was het een plek waar jonge creatieve mensen samenkwamen. Ik ben
bang dat ze het nu te perfect willen maken en dat die creatieve ondernemers weer weg trekken – wat voor een deel al is gebeurd. Maar een stad
mag toch ook hier en daar z’n ruige, ietwat verguisde plekken hebben,
het hoeft niet overal perfect te zijn. Creatieven zoeken per definitie geen
nieuwbouwwijk met aangeharkte tuintjes als vestigingsplek, die willen
een stimulerende omgeving. Q4 had dat de afgelopen jaren en ik hoop
dat het die specifieke sfeer, dat specifieke karakter, over twintig jaar nog
steeds heeft.’
Q4 is een grootschalige ingreep in de stad en dergelijke ontwikkelingen
moet je zorgvuldig uitvoeren, aldus Toebosch, omdat die bepalend zijn
voor de komende decennia en vaak een dicterend karakter hebben. ‘Je
ziet het bij de Maasboulevard en kunt je afvragen of dat juist ingevuld is.’
City farming
Toebosch ziet meer in kleinschalige ingrepen die op den duur leiden
tot functievermenging. Bij het Kazerneterrein kan dat nog. Hij vindt
het idee om er voorlopig een grote moestuin aan te leggen gaaf, kan
zich wel vinden in het principe van ‘city farming’, maar heeft tevens een
kanttekening. ‘Vanuit het gegeven dat mensen zich steeds meer in voeding en de basis van de ingrediënten interesseren, is het een goed initiatief. Zeker voor de komende jaren, als tussenoplossing. Maar er moet
niet alleen een moestuin komen, er moeten allerlei zaken omheen worden georganiseerd, onder meer op het vlak van onderwijs. De vraag is
of Venlo daar groot genoeg voor is. Steden waar het wel lukt zijn onder
andere Rotterdam en Keulen. Steden van een iets andere omvang toch.’
Het Kazerneterrein is in Toebosch’ ogen wel een goed eindpunt van
een van de groene vingers en dé locatie om beide aan de Maas gelegen
stadsdelen te verbinden. ‘Zoals eind negentiende eeuw Buda en Pest
zijn samengekomen.’ Hij oppert verder de mogelijkheid op het Kazerneterrein kantoorfaciliteiten te bouwen. ‘Met een extra brug als verbinding
naar de overzijde. Op die manier krijg je het kantoorpersoneel daar wel
in de binnenstad voor een lunch of boodschap.’

bosch het conflict tussen wonen en winkelen. ‘Steeds
meer panden met een winkel in de plint staan op de
bovenverdieping leeg - die wordt dan bijvoorbeeld als
kantoortje of voor opslag gebruikt. Zo krijg je echter
een stad die na zessen ‘uitgaat’. Je ziet geen voordeuren meer, alleen nog winkeletalages. Maar meer woningen boven winkels draagt bij aan de levendigheid
en de differentiatie in woonmogelijkheden.’

Maaswaard
De laatste locatie waar Louis Toebosch zijn licht op wil laten schijnen
is de Maaswaard. Daar is al veel gebeurd, zegt hij, en daar kunnen nog
ontwikkelingen worden opgestart. ‘Op die plek liggen zeker nog kansen. Hoe je die gaat uitwerken vind ik minder belangrijk dan de vraag
hoe je dat gebied op een volwaardige manier met de binnenstad verbindt. De brede Eindhovenseweg is een soort barrière en de twee tunnels aan de Maas, in de verlengde Prinsessesingel zeg maar, richting
Gelissensingel, zijn als verbinding geen ideale oplossing. Het knijpt
daar, mensen voelen zich er ’s avonds niet veilig, lijkt me. Het wordt
nu niet echt als doorgang ervaren. Het is lastig om daar een adequate,
betere invulling aan te geven; daar moet de komende jaren maar eens
goed over worden nagedacht.’

ruig
Hij ziet die ontwikkeling wel enigszins in Q4, een wijk
die volgens Toebosch iets toe kan voegen aan de stad,
al vraagt hij zich af of het project wel helemaal op de
juiste manier wordt ingevuld. ‘Zoals Q4 de afgelopen

File
Hij heeft Venlo pas in de afgelopen jaren leren kennen, Dick de Gunst,
mededirecteur van Hans van Heeswijk architecten uit Amsterdam. ‘Vroeger was Venlo altijd die stad waar je bij dat verkeersplein in de file stond
op weg naar het buitenland’, merkt hij met een lach op. Maar dat is te-
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bestaande gebouwen, ingrijpend veranderd; bovendien krijgen ze een
andere uitstraling, wit-modernistisch. Het omliggende park, dat net
als de vier gebouwen samen een oppervlakte van zo’n 80.000 m2 heeft,
wordt hopelijk ook in het project meegenomen.’
Met dit project, vindt De Gunst, wordt recht gedaan aan de Molenbossen als prettige woonomgeving. ‘Zoals gezegd, galerijflatgebouwen
hebben een wat minder imago, maar ze op den duur slopen zou te makkelijk zijn. Kijk met een positieve blik naar de kwaliteiten en creëer van
daaruit nieuwe kansen.’ De Molenbossen kunnen na de renovatie niet
alleen weer jaren mee, ze worden een landmark aan de Maas en A73, is
de overtuiging van De Gunst. ‘Een wit landmark, zoals de Innovatoren
van Jo Coenen en het opgeknapte Nedinscogebouw dat eveneens zijn.’

genwoordig wel even anders, heeft hij gemerkt. ‘De
A73 is een verademing. Ik heb begrepen dat dankzij
de komst van de Floriade de infrastructuur in en rondom Venlo aanzienlijk is verbeterd. Daar heeft de stad
zeker baat bij.’
De Gunst kent Venlo dus lang niet zo goed als Louis
Toebosch en Rob Kleuskens. Toch durft hij wel een
blik vooruit te werpen. Hij maakt een vergelijking
met de werkzaamheden aan de Molenbossen in de
komende jaren – voor dat project heeft woningcorporatie Antares Hans van Heeswijk architecten ingeschakeld. De Gunst legt uit dat de 600 woningen in
de Molenbossen zo’n 10 procent van het totale aanbod van Antares bedragen. Het definitieve ontwerp is
klaar en binnenkort wordt gefaseerd aan de uitvoering begonnen.
Lome cruiseschepen
De bedoeling is de levensduur te verlengen. ‘Galerijflatgebouwen zoals de Molenbossen hebben in
de afgelopen jaren aan populariteit ingeleverd. Er
ontstond steeds meer het beeld van monotone seriematige bebouwing, rommelig en gedateerd. Dat is
echter onterecht. Natuurlijk kunnen veel van die flats
een opknapbeurt gebruiken, zijn er gebreken, maar
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achterhaald is de galerijflat zeker niet.’
Dat geldt zonder meer voor de Molenbossen, ontdekte De Gunst toen hij ze voor het eerst bezocht. ‘Ze
liggen in een prachtige, groene omgeving, als lome
cruiseschepen in de uiterwaarden van de Maas. Ter
voorbereiding hebben we met de bewoners gepraat
en die gaven aan er graag te wonen. Natuurlijk waren
er op- en aanmerkingen, maar de teneur is over het
algemeen zeer positief.’
In het uiteindelijke ontwerp, zegt De Gunst, zijn zowel de kwaliteiten van de gebouwen als de door de
bewoners aangegeven verbeterpunten meegenomen. Meest gehoorde wens was het aanpassen van
de balkons vanwege de zuidoriëntatie en de wat ongelukkige vormgeving: lang en smal. ‘Je kunt er wel
met acht man op zitten, maar alleen naast elkaar.
Mensen hebben liever een dieper balkon waarop je
met vier personen rondom een tafel kunt zitten.’
wit landmark
Dat wordt de komende jaren de belangrijkste ingreep, want de binnenruimtes kregen van de bewoners een dikke voldoende. Het aanpassen van de
balkons heeft zo z’n gevolgen voor de flats van de Molenbossen. ‘De structuur wordt, met respect voor de
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regio met potentie
De Molenbossen zijn volgens De Gunst een mooie metafoor van hoe
Venlo naar de toekomst moet kijken. In de stad is in de afgelopen tien,
vijftien jaar veel gebeurd, en de ontstane kwaliteit moet in de komende jaren optimaal worden benut en verder uitgewerkt. Met daarnaast
aandacht voor de verbeterpunten. ‘Ik heb Venlo als een bijzonder aantrekkelijke stad leren kennen. Heb wel gemerkt dat het in de volksaard
zit bescheiden te zijn: ergens anders is het altijd beter. Maar is dat wel
zo? Het woonklimaat is hier bijzonder aantrekkelijk, stedelijk gecombineerd met rust, en stukken goedkoper dan in de Randstad. Venlo ligt
bovendien in de Euregio, een gebied met veel potentie. Ik denk dat met
de grote bouwprojecten van de afgelopen jaren en met de ontwikkelingen rondom de Floriade - zoals een sterk verbeterde infrastructuur - de
kiem voor de toekomst is gelegd. De potentie is er dus, zoals die ook zit
in de gebouwen van de Molenbossen. Dat moet je eruit halen. Of de stad
er daardoor over een jaar of twintig heel anders uit zal zien weet ik niet.
Ik denk dat veel van wat nu gebouwd is, tegen die tijd ook nog bepalend
is. Op detailniveau kan dat anders zijn, want een stad staat nooit stil, wil
steeds vooruit.’
Het beeld van het toekomstige Venlo ligt wat De Gunst betreft dan
ook niet zozeer in meer nieuwe gebouwen maar - en daarmee volgt hij
Kleuskens en Toebosch - in een groene infrastructuur, in het koppelen
van natuur en water aan recreatieve mogelijkheden. ‘Koppel de stad aan
het groen, zoals de stad dankzij het verbeterde wegennet is gekoppeld
aan de rest van Nederland en aan Europa. De basis is er en het is zaak
daarmee de kwaliteit van leven naar een hoger niveau te brengen, een
niveau dat aansluit bij wat huidige en eventuele nieuwe bewoners wensen. Ontwikkelaars zeggen dat ze precies weten wat dat inhoudt, maar
het is de taak van architecten en woningcorporaties om dat te bewaken.
Gaat Venlo daar goed mee om, dan hoeft de stad zich over de toekomst
geen zorgen te maken.’
Verdergaande verstedelijking
Max Markusse, ten slotte, noemt het een uitdaging om twintig jaar vooruit te kijken. Zijn visie op (nieuwe) gebouwen sluit min of meer aan bij
die van Dick de Gunst: veel van wat er nu staat zal er dan ook nog staan.
Maar met welke functie, vraagt Markusse zich af. ‘De maatschappij verandert snel. Kijk maar eens naar het verschil tussen twintig jaar terug en
nu. Hoe gaat dat zich de komende twee decennia ontwikkelen? Dat kun
je lang niet op elk vlak voorspellen.’ Toch zijn er wel bepaalde tendensen te zien, geeft Markusse aan. Zoals een verdergaande verstedelijking,
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van kunnen maken. Voor een tentoonstelling, presentaties en zakelijke
bijeenkomsten. Of misschien moet het nog wel breder.’
anders bouwen
Markusses veronderstelling dat wonen in of dichtbij de stad de komende decennia een vlucht zal nemen, betekent, zegt hij, dat Venlo daar
met woningbouwplannen op moet inspelen. De markt lijkt daarvoor
momenteel niet gunstig. ‘Dat is maar op welke manier je het bekijkt.
Volgens mij is dat afhankelijk van het type woning. Neem de grotendeels leeg staande Romertoren of de slechtlopende woningen aan de
Maasboulevard. Daar zal de economische crisis zeker invloed op hebben, maar ik denk dat dergelijke woningen op dit moment niet erg gewild zijn. Hoe verklaar je anders dat de nieuwbouw in Q4 wel nagenoeg
vol zit. Er moet dus goed worden nagedacht over welk soort woningen je
gaat bouwen.’ Woningen die, zo maakt Markusse duidelijk, onder meer
nog kunnen worden gebouwd in kerkdorp ’t Ven (waar ruimte vrijkomt
vanwege de sloop van niet meer in gebruik zijnde kassen), aan de Klagenfurtlaan en aan de Schaapsdijkweg. ‘Locaties niet ver van de stad of
van een winkelgebied als het Trefcenter.’

waarbij het aspect werk een grotere rol gaat spelen.
Werk dat lange tijd zijn plek had in de periferie van
de stad. ‘Mensen willen graag dichtbij voorzieningen
wonen. Vooral mensen die wat ouder en daardoor
wellicht minder mobiel zijn. Dat betekent wonen in of
dicht bij een stad. Of in de buurt van een voorzieningencluster zoals in Venlo het Trefcenter.’
Daarnaast ziet Markusse meer bedrijvigheid terugkeren in de stedelijke omgeving. ‘Op een gegeven
moment was het niet meer wenselijk dat bedrijven,
zeker als ze een industrieel karakter hadden, een plek
in de stad hadden. Dus verhuisden ze naar buitengebieden.’
Met de toename van het aantal zzp’ers en het feit dat
flexibel werken steeds meer gangbaar wordt, ontstaat
nu een nieuwe situatie, aldus Markusse. ‘Die zzp’ers
werken vaak thuis. De wijk Q4 is daar al enigszins
op afgestemd. Daarnaast zijn er mensen die niet 40
uur per week kantoor- of werkruimte nodig hebben.
Ze zoeken een flexibele invulling van de werkplek.
Zoiets zie je bijvoorbeeld bij Sablones waar zelfs per
dagdeel kantoorruimte kan worden gehuurd.’

zeker invloed op hoe Venlo er in de toekomst uit zal
zien, stelt Markusse. Al zal de stad over twintig jaar
geen totaal ander gezicht hebben, gezien de grote
projecten die recent zijn gerealiseerd of in uitvoering
zijn. ‘Ik verwacht wel ingrepen. Neem de Maasboulevard. De stad zou zich, zo was de intentie van dat
project, weer naar de Maas keren, maar dat is slechts
deels gelukt. Wel in het gebied rondom de haven,
maar als je door de Maasstraat loopt heb je geen idee
dat er enkele meters verderop een rivier stroomt. Een
gemiste kans. De winkelstraat is geen echte boulevard. Die loopt nu via de Kop van de Weerd. De
invulling ervan moet ook beter zodat je een wandelboulevard krijgt van Venlo-Zuid tot aan Valuas. Daarmee creëer je ook een meer stadse uitstraling.’
Dat boulevardconcept wordt daarmee eveneens
onderdeel van Q4 en het gebied noordelijk van het
Nolensplein. Daar voorziet Markusse in de toekomst
wel een ingrijpende verandering, hoewel hij niet weet
of dat over twintig jaar al is. ‘Op die locatie kan men
nog beter dan in Q4 inspelen op de combinatie van
wonen en werken. Door woningen met ateliers of
werkruimten te bouwen, denk ook aan een gebouw of
gemiste kans
ruimte met een flexibel inzetbare voorziening, waar
Dat soort maatschappelijke ontwikkelingen hebben de mensen in die wijk op allerlei manieren gebruik
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M a x M a rku s s e : ee n
ligh t ra il ka n me n s e n v ia
d e b u it e n ge b ie d e n v a n
Ve n lo n a a r d e b in n e n s t a d b re n ge n , e e n gro o t
a a n t a l ma le n p e r d a g

postkantoor toch museum
Net als Rob Kleuskens neemt ook Markusse het Kazerneterrein mee in
zijn beschouwing. Het is momenteel zo’n beetje de meest besproken
locatie in de stad. De eerste plannen, met onder meer het VVV-stadion
en Holland Casino, daar kon hij zich wel vinden. In de huidige plannen
niet. ‘Daar heb ik geen gevoel bij, ik kan me niets voorstellen bij dat
leisure-concept met hippiemarkten. Nee, ik denk dat we even pas op
de plaats moeten maken. Het Kazerneterrein moet een trekker worden,
dat vraagt om een heel zorgvuldige invulling.’ Zelf denkt hij in de toeristische richting. ‘Een plek met attracties, wellness. De aanwezigheid
van de resten van Fort Sint-Michiel is interessant. Al moet je dat niet
willen herbouwen. Maak het wel toegankelijk, mensen vinden geschiedenis nu eenmaal interessant. Ik denk niet dat veel Venlonaren weten
hoeveel mensen er jaarlijks naar Steyl komen. Vanwege de kloosters,
de historie.’
Een ander gebied dat vraagt om een meer toeristische invulling is de
Keulsepoort in Venlo, vindt Markusse. Vanuit het station de ingang tot
de stad, ook voor veel dagjesmensen. ‘Met het Limburgs Museum heb
je daar een prima trekker liggen. Het nu leegstaande postkantoor moet
een aanvullende invulling krijgen. Misschien alsnog het Tajiri-museum,
al ligt dat nu mogelijk gevoelig.’ Laat ook de gebouwen van de ABN Amro-bank en de ING bank op dat concept aansluiten, stelt Markusse. Niet
door ze af te breken, wel door ze te strippen, opnieuw in te delen met
op de begane grond toeristische en recreatieve functies, naast shops
van de twee banken. ‘Er moet tevens iets gebeuren met de onduidelijke
verkeerssituatie ter plekke. Maak er vanaf de fietsersoversteek vanuit
het Julianapark een groen, autoluw wandelgebied van waarmee je de
gebouwen naar elkaar trekt.’
Lightrail
Mocht het spoorwegemplacement inderdaad uit de binnenstad verdwijnen - Kleuskens refereerde daar al aan - dan is dat in de ogen van
Markusse eveneens een gebied waar wonen en werken kunnen worden
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gecombineerd. Een gebied met doorsteken, met
dwarsverbanden tussen noord en zuid zodat VenloZuid meer bij de stad wordt betrokken.
Al mijmerend laat Markusse zijn gedachten nog wat
verder gaan, naar een oplossing die misschien over
twintig jaar te vergezocht is, maar wie weet wat verder
in de toekomst… Over sciencefiction gesproken: ‘Een
lightrail die via de buitengebieden van Venlo naar de
binnenstad rijdt, een groot aantal malen per dag. Zodat mensen die wat verder van de stad wonen er zonder problemen kunnen komen. Om boodschappen te
doen, uit te eten, voor een theaterbezoek.’
Dat zou, bedenkt hij, tevens een oplossing voor de
parkeerproblematiek zijn. Voor de tussenliggende
jaren is er een soort overbruggende oplossing nodig.
‘Ik denk nog steeds dat een parkeergarage onder het
Julianapark een goede optie is. Maar zorg dan wel
voor een goede afhandeling van het verkeer. Niet zo-

als nu bij de parkeergarage onder het Nolensplein.
Daar sta je als het een beetje druk is al ik weet niet
hoe lang te wachten.’ Een lightrail zou helemaal uitkomst kunnen bieden, merkt hij tot besluit op. ‘Je
kunt, als het zo ver is, het parkeren grotendeels uit
de binnenstad weghalen. Realiseer parkeergelegenheden aan de rand van de stad, zoals nu bij De Koel.
Bezoekers van de stad stappen daar vervolgens in de
lightrail om comfortabel naar het centrum te worden
gebracht. Maar of dat over twintig jaar al speelt…’ <

t w I n t I G j a a R v a s t:

F R e n k y p.

en nog een leven lang te gaan

Jac Buchholz (1966) is freelance redacteur voor bladen als Bouwen aan Monumenten, Stedenbouw, Limburg Onderneemt en Navenant. Hij is tevens eindredacteur van Ondernemend Venlo. Ook maakte hij onlangs zijn schrijversdebuut

het is in 2015 twintig jaar

met de thriller ‘Demonen’.

geleden dat Frenky p., de leirob kleuskens
Robert J.C. Kleuskens, BNA, assoc.
AIA, Msc. (Venlo, 1958) is architect
en eigenaar van Loxodrome design
& innovation. Tussen 1979 en 1988
volgde hij de opleiding bouwkunde
aan de Universiteit in Delft. In 1988
behaalde hij het ingenieursexamen
met aantekening van hoofdmentor
Jo Coenen. Hij deed aanvullende
examens in architectuurgeschiedenis
en kunstgeschiedenis.
Zijn loopbaan ziet er als volgt uit:
1988-1989 Gastdocent TU Delft
1989-1990 Sheppard Robson, Londen
1990 RMJM Ltd, Londen
1991-1992 Storme Storkebaum van
Ranst, Antwerpen België
1993-1998 Michael Graves Architect,
Princeton USA
1998-heden Loxodrome te Venlo
www.loxodrome.nl
Louis Toebosch
Na in Den Haag de HTS te hebben
gevolgd begon Louis Toebosch een
opleiding tot architect aan de academie van bouwkunst in Amsterdam.
Tijdens zijn studie werkte hij onder
andere voor SeARCH architecten
in Amsterdam en leerde daar wat
vernieuwende architectuur kan betekenen. Als projectcoördinator was
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Louis Toebosch verantwoordelijk voor
de uitwerking en bouw van Villa Vals
in Zwitserland (www.villavals.ch).
Halverwege die opleiding verhuisde
hij terug naar Venlo. Zijn studie
vervolgde hij in Arnhem. In februari
2013 behaalde hij daar zijn diploma.
Zijn afstudeerproject werd genomineerd voor de Archiprix 2014. Met het
oprichten van een eigen architectenbureau is wat Louis Toebosch betreft
een begin gemaakt met een serieuze
loopbaan in Venlo, met aandacht
voor maatwerkoplossingen die er
mogen zijn.
www.toebosch-architectuur.nl
dick de gunst
Dick de Gunst (1969) studeerde in
1994 af als bouwkundig ingenieur
aan de TU in Delft. Tijdens zijn studie
werkte hij bij ERA bouw in Zoetermeer, bij Erözü Architects in Istanbul
en architectenbureau Verheijen
Verkoren de Haan in Leiden. Vanaf
1995 is De Gunst werkzaam bij Hans
van Heeswijk architecten, sinds 2003
als mededirecteur. Hij was verantwoordelijk voor de projectbegeleiding en realisatie van diverse grotere
projecten, waaronder de renovatie
van verpleeghuis Amstelhof tot
Hermitage Amsterdam, de renovatie

der van de bende van venlo,

van het Mauritshuis in Den Haag en
de nieuwbouw van het gemeentehuis
van Lansingerland. Daarnaast was hij
betrokken bij de renovatie van een
groot aantal naoorlogse galerijflatgebouwen en publiceerde hierover in
2014 het boek ‘Nieuwe kansen voor
de galerijflat’. De Gunst is tevens
werkzaam bij de TU Delft, Academie
van Bouwkunst in Amsterdam en
ArtEZ in Arnhem, is lid van jury’s en
geeft regelmatig lezingen.

voorgoed achter de tralies
verdween. nog steeds is het
onduidelijk wat de bendeleden tussen de zomer van
1993 en de eerste maanden
van

Max Markusse
Geen geboren, wel een getogen Venlonaar, zo omschrijft Max Markusse
zichzelf. In die stad was hij onder
meer leerling van Den Hulster. Vervolgens toog hij naar Heerlen, waar
hij de HTS volgde, en daarna ging hij
naar de Academie van Bouwkunst in
Maastricht. Na het afronden van die
studie keerde hij in eerste instantie
terug naar Venlo en begon daar zijn
professionele carrière. Vanuit Venlo
verhuisde hij naar Den Bosch en van
daaruit naar Eindhoven. Om zich in
1995 definitief in Venlo te vestigen
als zelfstandig architect. Sinds 2007
is Markusse directeur en architect bij
Quant architectuur bna.

1994

precies

hebben

gedaan. tegenstrijdige verklaringen, ontbrekende lijken en geen overdaad aan
bewijs: het proces tegen de
bende was complex. te complex om iemand tot levenslang te veroordelen? john
huijs volgde de rechtsgang

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde

destijds voor het regionale
dagblad.
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Het was koud, die 21e januari. Politieauto’s
stonden geparkeerd voor een van de rijtjeshuizen
rond het erfje aan de Wederikstraat in Reuver. De
doorgang naar de woning was versperd door een
roodwit lint, de voordeur was dicht. In het huis lag
een dode man.
John Huijs, een 34-jarige Venlonaar, stond sinds
kwart over negen die ochtend tegen het lint, notitieblok en pen aanvankelijk nog in de aanslag, maar al
snel met bevroren vingers in zijn jaszakken. De journalist schreef toen al tien jaar voor het Dagblad voor
Noord-Limburg. Hij was net tot ‘politie-verslaggever’
benoemd: een van de specialisaties die de krant had
ingevoerd. Omdat elke journalist daarnaast voor algemene zaken een rayon kreeg toegewezen, dat zich
in Johns geval uitstrekte van Venlo tot aan Beesel,
ontbrak de tijd om het specialisme werkelijk te ontwikkelen.
Al snel vroeg Huijs zich dan ook af wat hij daar deed,
bij dat lint. Over de precieze doodsoorzaak van de
man werd niets bekend gemaakt, behalve dat hij
door geweld om het leven zou zijn gekomen. Er was
niemand om de pers te woord te staan. Agenten
kwamen zo nu en dan naar binnen of naar buiten,
zwijgend. Maar omdat een collega van Dagblad de Limburger er ook stond, bleef John op zijn post. ‘Niet uit
concurrentie-overwegingen’, zegt John. ‘Ik was blij

middag hielden John en zijn collega het voor gezien.

In beeld
Wie op Youtube zoekt naar de Bende van Venlo, vindt
een filmpje van de lokale omroep uit 1994. Het is een
van de vijftien afleveringen van de televisieserie De
Venlose zaak die Omroep Venlo rondom de rechtszaken maakte. We zien een jonge Antoine Peeters, inmiddels royalty-verslaggever voor RTL, als onervaren
presentator, en wie de huidige professionaliteit van
Omroep Venlo waardeert, zal even moeten wennen
aan het goedbedoelde amateurisme uit de jaren negentig. Technisch zaten de uitzendingen veel verder
van de Hilversumse standaard af dan vandaag de
dag. Dat maakt het des te knapper dat een organisatie die draaide op vrijwilligers de zaak zo intensief
volgde. Bovendien durfde Peeters zo nu en dan een
ongemakkelijke vraag te stellen.
Al na twee minuten verschijnt er een lange jongeman
met een paardenstaart in beeld. Hij is van achteren gefilmd in een bomvolle rechtszaal. Even draait
hij zich naar rechts, en we zien zijn smalle gezicht.
Kleine oogjes, scherpe kin, kromme neus, snorretje. Het fragment is kort, te kort om iets over zijn gemoedstoestand te kunnen zeggen, maar echt onder
de indruk van hetgeen er om hem heen gebeurt, lijkt

F ren ki e P. ti jden s h oorz i tti n g

als ik eens met een collega van een ander medium
over het vak kon praten. Zo vaak kwam dat niet voor.’
Het lijkt nog maar kort geleden, 1994, maar het moderne medialandschap moest nog gevormd worden.
Nieuwsgaring verliep fundamenteel anders. ‘De politie verstuurde een persbericht, en wij stelden misschien wel een vraag, maar als de politie daar niets
op wilde zeggen was je uitgepraat. En uitgeschreven.
Echt de buurt in trekken, met omwonenden praten,
een zaak tot op de bodem uitzoeken - dat gebeurde
toen veel minder. En onze krant was voor de fusie met
De Limburger natuurlijk relatief klein.’
Bovendien leek er in dit specifieke geval, een lijk
in Reuver, weinig spectaculairs te melden. Rond de
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Frenky P. niet te zijn.
In een volgend fragment staan acht mensen in de
hal van de rechtbank. Advocaten in toga met bef,
maar ook een slanke dertiger in een groen hemd.
Het is John Huijs. Hij beschouwt de processen tegen
de bende in Roermond en Den Bosch nog steeds als
een hoogtepunt uit zijn journalistieke loopbaan. ‘De
rechtbank was een vesting. Dat hele mediacircus eromheen, het fouilleren, de spanning: het was nogal
wat voor een lokale verslaggever.’
Wat John tijdens de zittingen te horen kreeg, maakte
zo mogelijk nog meer indruk. ‘Die moord op het bejaarde echtpaar Van Rijn - man, man. De verschrikkelijke omstandigheden kenden wij helemaal niet,

daar had de politie nooit wat over losgelaten.’
Sjeng (78) en Gerda (80) van Rijn werden in hun huis aan de Klagenfurtlaan overvallen en vermoord op 15 februari 1994, vastelaovesdinsdaag.
Hun kelen waren doorgesneden; de daders gebruikten een broodmes
en een honkbalknuppel. ‘Die details hoorde ik daar in de rechtszaal voor
het eerst. Dat kwam binnen. En dan zit je daar op minder dan een meter
van de verdachten. Die keurige Sanny; Astrid, die er bij zat als een dood
vogeltje; Sjakie - waar we soms hard om moesten lachen; en natuurlijk
Frenky: een en al bravoure.’

eIndjes
Wat politie-verslaggever Huijs nooit had durven vermoeden, was dat al
de onopgeloste zaken waarover hij in de maanden daarvoor kranten-
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berichtjes had moeten schrijven, met elkaar samenhingen. Dat er in zijn rayon een bende actief was;
een losse groep van achttien personen tussen de 14
en 56 jaar die samen verantwoordelijk waren voor
wel 250 delicten en minstens zeven brute moorden.
Moorden die het land schokten. De regio en vooral de
stad Venlo gingen nog jaren gebukt onder negatieve
beeldvorming. Een bioscoopfilm, een toneelstuk en
twee boeken gebaseerd op het verhaal van de Bende
wroetten nog eens flink in die publicitaire wond. Het
zou een boeiende case study voor citymarketeers zijn
geweest, als die destijds al in deze contreien rondgelopen hadden. Het zou ook een ongeëvenaarde kans
voor een jonge politie-verslaggever kunnen zijn geweest om naam te maken met onderzoeksjournalistiek. Die kans lieten Huijs en alle andere journalisten
aan hun neus voorbijgaan.
‘Ik had geen idee,’ geeft Huijs toe. ‘De eindjes heb ik
nooit aan elkaar geknoopt.’
Pas nadat de politie een persbericht rondstuurde, en
vooral toen op de zitting een roofmoord in Reuver ter
sprake kwam, viel bij Huijs het kwartje. ‘Dat was die
dode bij wiens huis ik in de winter had staan posten.’
De naam van het slachtoffer: Jeu Wissink. Hij was geslagen met een honkbalknuppel en met een pistool
door zijn hoofd geschoten. Het werd de sleutelzaak in
het proces: bekentenissen van Frenky en Sanny over
deze moord vormden het fundament onder hun veroordelingen. ‘Een foutje,’ noemt Frenky de dood van
Wissink. ‘Ik zat met mijn knie op hem en ineens komt
die vent overeind. Dat schot ging ineens af. Als je zo
bezig bent, gaat alles vanzelf.’
‘Jeu reageerde anders dan we hadden verwacht,’ is
de verklaring van Sanny. ‘Als dat vastbinden was gelukt, had die vent nu nog geleefd. Hij kroop over de
grond, ik probeerde hem met mijn honkbalknuppel
bewusteloos te slaan zodat Frenky niet meer hoefde
te schieten.’
De zoon van Wissink trof zijn vader aan met twee kogels in zijn hoofd, twee in zijn rug en een in zijn linkerwijsvinger.

dna
In 2015 zit de leider van de Bende van Venlo twintig
jaar vast. De afgelopen tijd stak met regelmaat het
verhaal de kop op dat Frenky dan vrij zal komen. Dat
is niet waar: levenslang betekent in Nederland, in tegenstelling tot in de meeste andere Europese landen,
echt levenslang.
Sanny P., voor dezelfde feiten veroordeeld, woont inmiddels in Nijmegen. Zijn straf van 10 jaar cel plus
tbs, zit erop. Ook tegen Frenky was tbs geëist. Omdat
hij stelselmatig weigerde zich psychisch te laten on-
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derzoeken, was zo’n straf voor hem geen optie, oordeelde de rechter. En daar was Frenky aanvankelijk
dolblij mee, lezen we in het boek De Bende van Venlo
- 12 jaar later van Valerie Lempereur: ‘Psychiaters zijn
voor gestoorden, zoals die teringlijer van een Sjakie.
Ik ben niet gek. Ik zit liever een paar jaar langer. Mijn
moeder moet ook niks van die wijsneuzen hebben.’
Het werd echter geen kwestie van ‘een paar jaar langer’. Het werd levenslang. Alleen als een verzoek om
gratie wordt ingewilligd, kan Frenky vrijkomen. Die
kans is nihil, zeker als we het arrest van het Gerechtshof in Den Bosch erbij halen:

John H u i js

Meestal word je
zonder lijk niet
veroordeeld
voor moord

‘Frenky P. heeft zeven mensen op een kille, gruwelijke en brute wijze gedood, met vrijwel steeds beroving als motief. Hij is er zelfs niet voor teruggedeinsd een
willekeurig persoon van de straat te plukken, te doden en
in het bos te begraven. De samenleving is diep geschokt.’
Voor alle duidelijkheid zei de rechter het er nog eens
expliciet bij: ‘Frenky mag nooit gratie krijgen.’
Desondanks schijnt de bendeleider op een celmuur
te hebben gekrast: Frank komt back. Venlo pas op. Zijn
hoop is gevestigd op herziening van de zaak Van Rijn,
iets waar zijn advocaten, misdaadverslaggevers als
Peter R. de Vries en schrijfster/paradijsvogel Valerie Lempereur de afgelopen jaren voor pleitten. Met
nieuwe DNA-methodes zou definitief moeten kunnen worden vastgesteld of Frenky op de avond van de
roofmoord in het huis van het echtpaar Van Rijn was.
Het leidde in 2012 tot een relletje: justitie kon de kleding van de Van Rijns niet meer vinden. Er werd lang
gezocht - uiteindelijk bleek de kleding met instemming van justitie en de nabestaanden al in 1998 te
zijn vernietigd. DNA-onderzoek was onmogelijk.

van RIjn
De bendeleider ontkent tot op de dag van vandaag
dat hij iets met die roofmoord te maken heeft. Anderen verklaren het tegendeel. Het inmiddels overleden
bendelid Marcel N. bijvoorbeeld, over de moord op
Sjeng van Rijn:

‘Frenk zat op de rug van de man, met een mes
in zijn rechterhand. Hij trok het hoofd van de man aan
de haren omhoog, zodat de keel van de man vrijkwam.
Van links naar rechts sneed hij de keel door, terwijl hij
zei: “Hier heb je wat.” Ik had de vrouw nog steeds vast.
Ze bleef schreeuwen. Frenk stak haar met een mes.’
Sjakie H., een zwakbegaafde heroïneverslaafde die
ten tijde van de moord 23 was, verklaarde:

‘De vrouw was hysterisch aan het schreeuwen.
Ze werd vastgehouden, het mens kon geen kant meer op.

Op dat moment stak Frenky haar meerdere malen in het lichaam. Ze viel als
een zoutzak op de grond. Ik heb gezien dat Frenky langs de man zat en hem
een knie in de rug zette, aan zijn hoofdhaar de kop optrok en met zijn mes de
man de keel doorsneed.’
En Astrid van B., de vriendin van Frenky die net als Marcel en Sjakie bij
de overval op de Van Rijns aanwezig zou zijn geweest, verklaarde:

‘Ik wilde naar huis. Vlak daarna zag ik dat Frenky nog iemand
anders stak. Omdat ik niet ophield met schreeuwen, sloeg Frenky mij.’
Dennis, Frenky’s kleine broertje:

‘Op woensdagavond heb ik samen met Frenky naar de Stadsomroep gekeken. Er kwam toen op dat die mensen vermoord waren. Ik vroeg
aan Frenky of hij dit gedaan had. Hij zei toen: “Ja.”’
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(of toch Sjakie zelf, of toch ene Süleyman A. - afhankelijk van welke verklaring je gelooft).
De vriend van de zus van Frenky getuigde in de rechtszaal in elk geval
dat Frenky hem in een café had verteld dat hij voor twintigduizend gulden een Turk had vermoord. Opdrachtgever zou drugsbaron Hacibey K.
zijn geweest, eigenaar van verschillende coffeeshops in Venlo.
Over de betaling van die twintigduizend gulden is vervolgens ruzie ontstaan. Gevolg: Frenky en Sanny vermoorden nog drie illegale Turkse getuigen van de liquidatie. De resten van één van de slachtoffers zijn in de
Arcense bossen teruggevonden door twee jagers. Op het skelet lagen
een riem en een trui van Frenky.

lempeReuR

bIjl
Ook de dood van een aantal illegale buitenlanders
wordt hem onterecht aangerekend, vindt Frenky.
Die zogenaamde NN-moorden vormen inderdaad
een opvallend onderdeel van de processen tegen de
Bende: de meeste lijken ontbreken. ‘Opmerkelijk,
ja,’ stelt ook Huijs. ‘Meestal word je zonder lijk niet
veroordeeld voor moord.’
Frenky beweert dat allerlei belastende verklaringen
over hem onder druk van de politie verzonnen zijn
door Astrid en zijn handlanger Sjakie (‘een lachwekkend, zielig figuur’, aldus Huijs), maar een van de
verklaringen komt wederom van zijn eigen broertje,
Dennis:

‘We reden op een dag in de richting van de
Duitse grens. Er kwam een man aanlopen. We reden die
man voorbij, Frenky stopte en reed in zijn achteruit in de
richting van die man. Frenky en Sanny liepen op de man
af en namen hem bij de armen mee naar de kofferbak.
Hij riep: “Help, help” De kofferbak werd dichtgemaakt.
We zijn toen richting het Jaomerdal gereden. Frenky
maakte de kofferbak open en trok de man eruit. De man
was in paniek. Frenky pakte een bijl uit de kofferbak.
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Frenky liep met de man naar een open plek in het bos.
Daar gooide hij de man neer. Frenky pakte de bijl met
twee handen, tilde het boven zijn schouder en sloeg vol
op de man in. De kop van die man ging er ook af. Daarna
begon Frenky vaker op de man in te slaan. Hierbij gingen
ook stukken van de armen en benen eraf. Toen hij klaar
was kon je helemaal niet meer zien dat het een mens was
geweest.’
lIquIdatIes
Nog een zaak waar niet technisch bewijs maar verklaringen Frenky de das omdeden: Ibo Karaca. De
medewerker van coffeeshop Number One werd in de
nacht van 17 op 18 juni 1993 doodgeschoten aan de
oevers van de Maas. Het leek aanvankelijk een afrekening in de Turkse onderwereld, maar toen Sjakie H.
eenmaal voor de Van Rijns en Wissink bij de politie op
de praatstoel zat, legden rechercheurs hem ‘lukraak’
een aantal onopgeloste moordzaken uit de omgeving
voor, waaronder deze.
Uit de verklaringen van Sjakie - en later ook van anderen - blijkt dat hij, Sanny, Astrid, Frenky en diens
broer Dennis betrokken waren bij de liquidatie van
Karaca. Frenky zou het dodelijk schot hebben gelost

Andere belastende verklaringen die Frenky bestrijdt, zijn door Astrid in
een dagboek opgeschreven. Achteraf? Dat laatste is de theorie van Valerie Lempereur, die twee boeken over de Bende van Venlo schreef. Ze
kreeg er ruzie over met Theo Hiddema, Astrids raadsman. Hiddema zou
Astrid aangespoord hebben passages aan te passen, stelt Lempereur.
De advocaat bestreed dat met succes: Lempereur moest de eerste versie
van haar boek rectificeren.
In de tweede versie staat de beschuldiging feitelijk nog steeds, verwoordt door Astrid: ‘Op een gegeven moment zei Hiddema tegen mij
dat ik de verklaringen die ik over Wissink in mijn dagboek had geschreven moest veranderen.’
Lempereurs naam zorgt tegenwoordig voor gefronste wenkbrauwen,
maar ‘haar onderzoek naar de feiten was degelijk,’ verdedigt John Huijs
haar. Hij verzorgde de marketing van het tweede boek en was betrokken
bij de totstandkoming ervan. Inmiddels is hij gebrouilleerd met haar - een
factuur van 9000 euro voor gedane werkzaamheden betaalde ze nooit.
Het past in het beeld van Lempereur als onbetrouwbare sensatiejournaliste, een beeld dat vooral te danken is aan de recente Patricia
Perquin-affaire. Lempereur gaf zich onder die naam uit voor een Amsterdamse prostituee, schreef columns en een boek en werd door toenmalig
wethouder Lodewijk Asscher zelfs ingeschakeld voor de gemeentelijke
prostitutie-nota 2012. Het Parool, Uitgeverij Prometheus en burgemeester Van der Laan trapten allemaal in het bedrog. Uiteindelijk ontmaskerde De Volkskrant Lempereur dankzij een artikel waarin vijfentwintig
oude bekenden van Lempereur (onder wie John Huijs) een onthutsend
boekje over haar open doen. Peter R. De Vries bijvoorbeeld beschuldigt
haar van fraude.
Onbetrouwbaar dus, die Valerie, maar ook slordig, herinnert Huijs zich.
‘Toen ze nog voor Nieuwe Revue werkte, liet ze een foto van Sanny P. op
de cover plaatsen. Althans, dat dacht ze. Maar het was een foto van totaal iemand anders. Dat werd een enorme rel, met rectificatie en al.’

bellen met FRenky
Zijn samenwerking met Lempereur zorgde er wel voor dat Huijs kon
spreken met Frenky. ‘Valerie had een speciale telefoon. Via dat toestel
had ze contact met hem. In de gevangenis in Sittard, ja. Daar is heel
het laatste deel van dat boek op gebaseerd, op telefoongesprekken met
Frenky. Als ze hem belde zette ze hem wel eens op de speaker. Kon ik
meeluisteren.’
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Volgens Huijs was Lempereur close met de bendeleider. ‘Ze speelde dat spel heel goed, hoe ze met hem
sprak en wat ze hem beloofde. Eerder hadden ze al
brieven geschreven. Hij was trots op alle hernieuwde
publiciteit, herinner ik me. RTL Boulevard had net
een paar keer kort na elkaar aandacht aan de zaak
besteed, in verband met Valeries nieuwe versie van
het boek, en dat vond Frenky prachtig. Hij zei nog dat
hij uitkeek naar de heropening van zijn zaak, want
Valerie suggereerde meerdere malen dat zoiets aan
de orde was.’

staan te bakken. Ik heb daar vaak bij stilgestaan: hoe
het is om levenslang te hebben. Begrijp me niet verkeerd: het is goed dat Frenky P. achter de tralies zit.
Maar de zekerheid dat je er nooit meer uitkomt, wat
doet dat met je? Laatst las ik een stukje over een man
die zich korte tijd vrijwillig had laten opsluiten om
te ervaren hoe het is om überhaupt vast te zitten. In
complete afzondering. Terwijl hij nota bene wist dat
hij elk moment naar buiten kon, moest hij gedachtespelletjes spelen om niet gek te worden. De wetenschap dat je nóóit meer vrij komt, daar kun je je toch
niks bij voorstelen?’
Huijs heeft Frenky P. nooit gevraagd of hij schuldig is.
‘Dat heeft geen zin, vind ik. Ik weet dat hij de moord
op Wissink heeft bekend, en dat hij beweert dat-ie
met de rest van de moorden niets te maken heeft. Als
ik langer met hem zou kunnen spreken, zou het eerder gaan over zijn straf - levenslang. Het menselijke
verhaal vind ik interessanter.’

Het werd John Huijs duidelijk dat Frenky alles wat er
over de bende verscheen of werd uitgezonden, onder
ogen kreeg. Ook de bioscoopfilm Van God los zag hij,
toen die op televisie kwam. ‘Een smerige achterlijke
film die niks met onze zaak te maken had,’ aldus de
recensie van Frenky, die terug te lezen is in het boek
van Lempereur. ‘Over een paar jaar is iedereen vergeten dat ik onschuldig ben veroordeeld en dat komt
moedeRs
dan door die film.’
Op het moment van dat bewuste telefoontje was Frenky P. een taart aan het bakken, weet Huijs nog. ‘Dat Nog liever zou Huijs een gesprek voeren met de
vond ik zo aandoenlijk, raar genoeg. Van die kille, moeders van de bendeleden. De moeder van Sanny,
stoere gasten die in zo’n gevangenis dan een taart bijvoorbeeld, die zelf advocate is. Haar zoon is zoals
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Frank komt back. Venlo
pas op

gezegd sinds 2007 vrij, woont in Nijmegen en mag eigenlijk niet in Venlo
komen. Officieel mag hij ook zijn ouderlijk huis, dat vlak bij de woning
van de Van Rijns ligt, niet bezoeken, al zeggen anderen in het boek van
Lempereur dat Sanny regelmatig stiekem in zijn geboorteplaats is.
Huijs zat regelmatig met de moeder van Sanny in de trein, maar van een
conversatie kwam het nooit. ‘Ik herkende haar en zij kende mijn gezicht
ook. De eerste keer dat we samen in de trein zaten - dat was toen ik na
de krantenfusie in Sittard op de redactie moest gaan werken - keken we
elkaar aan. Ik zag dat ze wist wie ik was en ik zag dat zij niet wilde praten.
Een blik van verstandhouding. Ja, ik was toen nog journalist. Maar die
vrouw wil ook iets van haar leven maken. Gêne om haar aan te spreken?
Misschien. Compassie vooral, denk ik.’
NRC Handelsblad had minder medelijden: in die krant verscheen in 1999
het levensverhaal van Alda P., de moeder van Sanny, opgetekend door
Frénk van der Linden. Guus Baas maakte er een toneeltekst van.
Ine, de moeder van Frenky P., sprak John Huijs wel. Valerie Lempereur
nam het voortouw. Ze reden met zijn tweeën naar de straat waar Frenky’s moeder was gaan wonen. ‘We hebben lang geaarzeld. Nog een
rondje gereden. Even voor de deur gestaan. En toen aangebeld. We
werden hartelijke ontvangen. Al gold die hartelijkheid vooral voor Lempereur’, zegt Huijs lachend. ‘Ik had ooit in een krantenstukje iets geschreven over de gouden schoenen van moeder P. en dat herinnerde zij
zich. Ze vond dat ik haar als een achterbuurtbewoonster had neergezet.
Daar was ze nog steeds pissig over.’
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bende van venlo

Niettemin spraken Lempereur en Huijs uitgebreid
met de moeder en de broer van Frenky. ‘Moeder had
het lot van haar zoon inmiddels een plaats kunnen
geven. Zijn broertje Dennis was er nog steeds erg
mee bezig. We organiseerden bijvoorbeeld een paar
publiciteitsacties rond het boek en op veel plaatsen
was het leeg, maar in de boekhandel in Blerick stond
ineens de broer van Frenky. Hij wilde een boek met
een handtekening van Valerie.’

veRwIjt
Huijs moet lang twijfelen over de vraag of hemzelf
iets te verwijten valt. Als er iemand uit de journalistiek de bende vroegtijdig op het spoor had kunnen
komen dan was het toch de politie-verslaggever van
de regionale krant? ‘Als je het zo zegt, moet ik het beamen. Maar het waren allemaal aparte zaken, losse
politieberichtjes. Ik had geen enkele reden om aan
te nemen dat er iets groters speelde. De politie zelf
had bijvoorbeeld geen flauw idee wie die moord op
de Van Rijns gepleegd zou kunnen hebben. Ze tastte
echt volledig in het duister. Zelfs de zoon was even in
beeld, de dader zou in ‘enge kring’ van familie of bekenden gevonden kunnen worden, zei de politie. Pas
dankzij bizarre bekentenissen in de zaak Jeu Wissink
kwam de bal aan het rollen. Heel misschien had ik
oplettender kunnen zijn, maar we hadden een kleine
redactie. Het zou nogal een offer zijn geweest om mij
een paar weken op zo’n zaak te zetten. Ik heb daar
ook niet om gevraagd. En het was een andere tijd.’
Het beste verhaal over de Bende van Venlo is wellicht het paginagrote stuk dat Frank Westerman voor
NRC Handelsblad schreef. Hij bezocht de buurt, VenloNoord, waar Frenky vandaan kwam. ‘Dat was een fantastisch verhaal, ja,’ geeft Huijs toe. ‘Ik had het graag
zelf geschreven.’ Saillant detail: Westerman had
zijn artikel nooit kunnen maken zonder John Huijs.
‘Klopt. Ik heb hem rondgeleid. Alle straten laten zien,
alle verhalen verteld.’
Heeft Huijs dan toch niet journalistieke steken laten
vallen? Zijn naam staat niet onder het NRC-stuk en hij
had het ook zelf voor zijn eigen krant kunnen schrijven. ‘Dat verweet mijn redactie mij ook een beetje.
Maar wij hadden dat zo niet kunnen brengen. Het was
namelijk opgewarmde prak - heel mooi geschreven,
hoor, maar voor ons oud nieuws. Dat had mijn chef
nooit afgedrukt. “Daar hebben we toch al eerder over
geschreven?” zou hij hebben geroepen. Dat was het
voordeel van Westerman: hij kon een totaalplaatje
schetsen toen alle informatie op tafel lag.’

schaamte
De keerzijde van al die landelijke publiciteit was het
desastreuze effect daarvan op het imago van Venlo.
Lezers van het dagblad maakten zich er meteen zorgen over. ‘Mensen schaamden zich voor de stad,
echt. Ze spraken me aan, ze schreven brieven naar de
krant. Of we die lugubere details wel zo prominent
moesten vermelden. Of we al die rechtbankverslagen
wel op de voorpagina moesten plaatsen. Van een geschokte rechtsorde was volgens mij geen sprake - wel
van pure schaamte.’
Die schaamte over de Bende van Venlo is volgens
Huijs nu grotendeels verdwenen. ‘De film van Pieter
Kuijpers heeft de zaak eeuwigheidswaarde gegeven
maar de aandacht voor de Bende van Venlo is verslapt. Kijk naar Sanny. Hij woont al jaren op hetzelfde
adres, iedereen kan hem opsporen en interviewen,
maar ik heb nog nergens iets gelezen of gezien. De
scherpe randjes zijn eraf.’
Ook voor John Huijs zelf, die niet meer bij de krant
werkt. Hij is inmiddels zelfstandig tekstschrijver.
Zijn enige blijvende herinnering aan de grootste
zaak uit zijn journalistieke carrière: twee dozen vol
onverkochte boeken van Valerie Lempereur, waarin
ze ruimte geeft aan de these dat Frenky P. onterecht
een levenslange straf uitzit. Hij zou maar één van de
moorden daadwerkelijk hebben gepleegd.
Ondanks zijn hulp bij de totstandkoming van Lempereurs boek, wil hij haar these niet onderschrijven. ‘Ik
durf daar niets over te zeggen. De zaak was zó geweldig complex. Als je alle verslagen leest, alle bekentenissen, herroepingen van die bekentenissen en dan
nog eens alle verhalen over valse bekentenissen, dan
begint het zelfs de meest ervaren rechtbankverslaggever te duizelen. Ter illustratie: er zouden wel veertig mensen zijn vermoord, als je de verklaringen mag
geloven. En die Sjakie heeft wel vijftien totaal verschillende versies van zijn verklaringen uitgekraamd.
Het enige wat ik kan zeggen op basis van mijn dagen
in de rechtbank: de verdachten die ik daar heb zien
zitten en horen spreken, zouden het gedaan kunnen
hebben. Maar ja, wat zegt dat?’ <

Frans Pollux (1977) is schrijver, muzikant en programmaker bij L1.

112

BUUN

BUUN

113

de bende van venlo
Frenky P. (22). Veroordeeld tot
levenslang voor betrokkenheid
bij moord op echtpaar Van Rijn,
Jeu Wissink, Ibrahim Karaca en
enkele onbekenden.
Sanny P. (19). Veroordeeld tot 10
jaar cel plus tbs voor betrokkenheid bij moord op echtpaar Van
Rijn, Jeu Wissink, Ibrahim Karaca
en enkele onbekenden.
Sjakie H. (23), bijnaam ‘Sjakie de
junk’ en ‘Bôkseschiéter’. Veroordeeld tot 14 jaar vanwege betrokkenheid bij moord op echtpaar
Van Rijn, Ibrahim Karaca en
enkele onbekenden.
Marcel N. (24). Veroordeeld tot
12 jaar cel vanwege betrokkenheid bij moord op echtpaar Van
Rijn en Jeu Wissink.
Nico B. (45) alias ‘Ome Kuuk’,
oom van hoofdverdachte Frenkie.
Verdacht van uitlokking moord
echtpaar Van Rijn en Jeu Wissink
door het geven van informatie
over mogelijke roofdoelen.
Astrid van B. (19), vriendin
van hoofdverdachte Frenkie P.
Verdacht van betrokkenheid bij
moord op Jeu Wissink, Ibrahim
Karaca en enkele onbekenden.
In hoger beroep vrijgesproken.
Hacibey K. (35). Veroordeeld tot
15 jaar cel wegens betrokkenheid
bij moord op Ibrahim Karaca en
enkele onbekenden. Zou flinke
hand hebben in de drughandel
in Venlo en is eigenaar van groot
aantal coffeeshops. Wordt door
justitie gezien als opdrachtgever
voor de liquidaties.
Süleyman A. (30). Veroordeeld
tot 6 jaar cel vanwege betrokkenheid bij de moord op Ibrahim
Karaca. Is de rechterhand van
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Hacibey K., runde onder andere
coffeeshop Number One in Venlo,
het trefpunt van de Bende van
Venlo.
Abdullah A. (25), broer van broer
van Süleyman. Veroordeeld tot 6
jaar cel vanwege betrokkenheid
bij de moord op Ibrahim Karaca
en enkele onbekenden.
Sunay T. (29), bijnaam ‘de Reus’,
afkomstig uit Venray. Veroordeeld voor betrokkenheid bij de
moord op Karaca en enkele onbekenden.
Ilhan T. (23), broer van Sunay T.
Veroordeeld voor betrokkenheid
bij de moord op Ibrahim Karaca.
Sadik T. (33), neef van Sunay T.
Veroordeeld voor betrokkenheid
bij de moord op Ibrahim Karaca.
Saban K. (23). Veroordeeld voor
betrokkenheid bij de moord op
Ibrahim Karaca.
Hasan T. (41). In hoger beroep
veroordeeld tot 12 jaar cel. Partner van de moeder van Frank P.
en schakel tussen Nederlandse
en Turkse tak van de bende.
Verdacht van betrokkenheid bij
de moord op Ibrahim Karaca en
enkele onbekenden.
Frank G. (28). Verdacht van
betrokkenheid bij de moord op
Ibrahim Karaca, in hoger beroep
vrijgesproken.
Dennis P. (16), broer van Frenkie.
Op 23 mei 1995 veroordeeld tot
Buitengewone Behandeling voor
moord op een onbekende bij het
Zwarte Water.
Huub K. (57). Deze ‘uiterst zwakbegaafde’ man is in december
1994 veroordeeld tot 189 dagen
cel voor het geven van een tip
voor de dodelijke overval op Jeu
Wissink. <

de veRooRdelInG
van FRenky en sanny
leunde steRk op de
veRklaRInGen van
sjakIe h..
dIt FRaGment komt uIt
e e n v a n d e p o l I t I e v e RhoRen van sjakIe: hIj
v e R t e lt d e s G e v R a a G d
wat hIj de meest
luGubeRe mooRd
v I n d t.

SJAKIE: Iemand levend de kop eraf slaan met een
schop.
POLITIE: Met welke schop zou dit het makkelijkste
gaan?
SJAKIE: Met een steekschop. Die zijn het scherpst.
POLITIE: Is dat heavy?
SJAKIE: Ik denk het wel hè?
POLITIE: Is nu het ijs gebroken? Wil je nu dit verhaal ook vertellen?
SJAKIE: Ja. Ik denk dat het zich vóór de Karaca-zaak
afspeelde. Het ging om een buitenlander. Een Turk
of een Marokkaan. Maar hij had volgens mij wel de
Nederlandse nationaliteit.
POLITIE: Waarom denk je dat hij de Nederlandse
nationaliteit had?
SJAKIE: Omdat Frenky niet had gesproken over een
Galo. Zo noemde hij de illegalen altijd. Het was
een dealer. Ik kende hem wel, ik had hem vaker op
het Nolensplein in Venlo gezien. Frenky had met
die man tussen zes en zeven ‘s avonds afgesproken, hij zou een partij drugs van hem gaan kopen.
Hij stapte zonder bedreiging in onze auto. Wij zijn
met hem naar de heide in Venlo gereden. Onderweg praatte Frenky met die jongen. Ergens in de
buurt bij een grenspaal stapten we uit. Na wat gepraat te hebben maakte Frenky de kofferbak open.
Hij pakte een steekschop uit de kofferbak en sloeg
die jongen met die schop op zijn voorhoofd. De
jongen bloedde aan zijn hoofd en viel op de grond.
Sanny en Frenky hebben hem opgepakt, ik heb een
andere schop uit de koffer gehaald en ben achter
hen aangelopen.
POLITIE: Waarom had je een tweede schop nodig?
SJAKIE: Ja, wat denk je, om te gaan graven natuurlijk. Maar er is niet gegraven.
POLITIE: Waarom niet?
SJAKIE: Het was te riskant. Op dat stuk komen dagelijks mensen. Maar verder moet je dat maar aan
mijn baas vragen, hoor, die weet het beter dan ik.
We zijn nog een stukje verder gelopen. Ik zag dat
de jongen nog leefde, zijn handen bewogen nog.
Ver volgens lieten Sanny en Frenky hem op de grond
vallen. Frenky sloeg enkele malen met de steekschop op de jongen zijn hoofd. Zijn hoofd spleet
uit elkaar. Ik zag dat er iets wits uit zijn hoofd
kwam. Ik neem aan dat dit de hersens zijn geweest.
Je hoorde ook geluiden zoals ‘tonk’ en ‘tak’ en zo.
Een geluid alsof er een kokosnoot werd opengemaakt. Sanny en ik hebben die jongen ook nog een
paar keer geslagen maar ik denk dat hij toen al
dood was, hoor. Ik sloeg zelf eigenlijk alleen nog
maar even voor de kick.
POLITIE: Werd er ook nog iets afgenomen van de
jongen?
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Uit: De Bende van Venlo - 12 jaar later, door Valerie Lempereur

Peer de Swart (69) | Docent management Hogeschool Rotterdam | Uit Tilburg, woont in Venlo | Genre: filosofie,
kinder- en prentenboeken | Eerste boek: Kuifje - Hergé | Favoriet: De kluizenaar en de beer – John Yeoman | Koopt:
Lindber gh - Het gr ote avontuur van een vliegende muis – Torben Kuhlmann

hij zijn geld wilde pakken. In plaats van geld pakte
hij zijn pistool en duwde die onder de neus van
de Surie. Hij moest met ons mee het bos in. Ik zei
tegen Frenky dat ik niet mee wilde.
POLITIE: Waarom niet?
SJAKIE: Ik wist dat er weer een dode ging vallen
en daar wilde ik niet aan meedoen. Hij begon toen
weer tegen mij te kankeren. Dat ik een schijtbroek
was en dat ik mij maar in mijn kont moest laten
neuken. Sanny ‘fuckte’ mee en Dennis stond erbij
en keek ernaar. Ik ben teruggerend naar de auto en
heb de bijl gepakt.
POLITIE: En toen?
SJAKIE: Dan wordt mijn film onduidelijk. Ik ben
tekeergegaan als een beest. Tenminste, dat bleek ,
toen zag ik dat mijn kleding, mijn gezicht en handen onder het bloed zaten. Ik kan natuurlijk geen
bloed op mijn lijf krijgen als ik iemand liggend in
stukken hak of als ik een dooie in stukken hak. Van
een dooie die langer heeft gelegen krijg je geen
bloed. Toen ik dat allemaal zag, zat ik alweer in de
auto.
POLITIE: Wat zeiden de anderen?
SJAKIE: De Surie zat niet meer in de auto. Frenky
en Sanny zaten smerig te lachen. Dennis zei niks en
Astrid moest op dat moment niets van mij hebben.
Ik zag er vies uit. Frenky vertelde mij dat ik die Surie zijn kop en handen er zojuist had afgehakt.
POLITIE: Hoe reageerde je toen?
SJAKIE: Shit, ik geloofde wat Frenky tegen mij zei,
anders kon ik ook niet helemaal onder het bloed
zitten. Ik denk dat zij dat lijk begraven hebben.
POLITIE: Dus we hebben nu te maken met al weer
een nieuwe moord?
SJAKIE: Ja.
POLITIE: Da’s niet zo best. Alweer een nieuwe
moord.
SJAKIE: Ja. Vraag mij wat.
POLITIE: Wat een onmenselijk verhaal, hè?
SJAKIE: Ja. Natuurlijk. Ik zei toch al dat het heavy
was.
Een week later ontkent Sjakie alles weer. Hij zegt:
‘Ik weet alleen dat Sanny een keer verteld heeft in
de auto dat hij het leuk vond om te zien hoe die
kop rolde. Ik weet ook wel dat er iemand met een
schop de kop is afgestoken en dat er met een kop
gevoetbald is, maar daar ben ik niet bij geweest.
Ik heb ze dat alleen maar horen vertellen. Dat was
een keer tijdens een ritje naar Duitsland. Ik heb
daar niets mee te maken.’
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SJAKIE: Ja, Frenky had een boterhamzakje met
bruin (heroïne) uit zijn zak gehaald.
POLITIE: Wat gebeurde er verder?
SJAKIE: Ja, wat denk je? Hetzelfde wat er met die
anderen was gebeurd. Opgeruimd natuurlijk.
POLITIE: Ter plekke?
SJAKIE: Nee, ergens anders.
POLITIE: Wil je vertellen waar?
SJAKIE: Ja, zal wel moeten hè?
POLITIE: Graag.
SJAKIE: Een paar kilometer hier vandaan. In de bossen van Velden. Maar als die Dennis zo goed weet
dat hij er ook bij was, zoals hij jullie al verteld
heeft, moet hij het graf maar aanwijzen.
POLITIE: Als Dennis ons de plek niet kan wijzen, wil
jij ons dan een beetje helpen?
SJAKIE: Ik zal erover denken.
POLITIE: Wat bracht jou dit nou op?
SJAKIE: Dat lag er een beetje aan hoeveel bruin we
hadden.
POLITIE: Waarom heb je daar toch aan meegedaan?
SJAKIE: Ja, waarom? Ik moest geld hebben. En dat
was op deze manier toch het snelste verdiend. Als
je een inbraak pleegt moet je maar af wachten hoeveel het oplevert.
POLITIE: Hoeveel van dit soort rippen zijn er gepleegd?
SJAKIE: Zoveel. Maar ze werden niet allemaal opgeruimd. Nee. De Nederlanders werden gewoon bedreigd. Want die kun je in feite niet opruimen, dan
komen er aangiften van vermissing. We waren goed
georganiseerd, zoals de politie dat ook noemt: de
opruimdienst van illegalen. U betaalt, wij ruimen.
POLITIE: Waar kom je niet uit?
SJAKIE: Met name de zaak waar de kop en de benen
van het lichaam zijn geslagen met een bijl.
POLITIE: Wil je er wat over vertellen?
SJAKIE: Ik weet dat dit ook is gebeurd in Arcen. Dus
datzelfde bos waar ik met jullie als eens geweest
ben. Frenky, Dennis, Sanny en Astrid zijn erbij
geweest. Het was een geval met een Surinamer. Ik
weet zeker dat ik een Surinamer die nog leefde,
met een bijl de kop en zijn armen van zijn lijf heb
geslagen. Die Surinamer ligt ook in het bos bij
Arcen begraven. Dat was volgens mij de derde
keer dat ik in dat bos kwam. Er lagen daar al twee
Turken.
POLITIE: Wat dacht je toen Frenky weer naar dat
bos toe reed?
SJAKIE: Ik dacht: het is weer zover. Wéér eentje.
Toen we op de plek aankwamen, stapte iedereen
uit, behalve Astrid. Frenky en de Surinamer praatten nog even met elkaar. Ik zag dat Frenky weer een
zakje bruin kreeg. Frenky deed ver volgens net of
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Beeldend kunstenaar
Peter Verheijden
neemt kerk onder handen
‘Op een ochtend staat Jo ineens met een oud
h o u t e n k r u i s v o o r d e d e u r. H a d h i j g e v o n d e n
i n d e k e l d e r. E é n a r m w a s e r a f . O f i k e r i e t s
mee kon. Dat zag ik niet zo direct, maar voor
ik nee kon zeggen, was hij alweer vertrokken. Stond ik daar met dat kruis. Ik denk: ik
z e t h e t m a a r e r g e n s n e e r h i e r, z o d a t h e t m e
goed in de weg staat. Dat doe ik wel vaker
als ik ergens niet direct raad mee weet. Uiteindelijk moest ik er wel iets mee doen, of
het moest de open haard in.’
door Kees Verbeek
foto’s Egon Notermans
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Vijftien jaar lang werkt beeldend kunstenaar Peter Verheijden uit

Alt aar Edith Steinkapel, Nieuw-Bergen.

Blerick mee aan de vorming van een nieuwe identiteit van de Kerkvoorziening in Nieuw-Bergen. Hoewel, nieuw... Achteraf kun je beter zeggen dat de voormalige constructiewerkplaats die sinds 1974 aangeduid
werd met dat onbarmhartig niksige woord kerkvoorziening, eindelijk een
eigen identiteit heeft, als Edith Steinkapel. Maatje in dit proces: pastoor
Jo Janssen van Bergen. Dezelfde Jo Janssen die de verbouwereerde kunstenaar met dat gehavende kruis opzadelt.
En passant neemt Verheijden de Sint-Antonius Abtkapel in Heukelom
onder handen, ontwerpt hij een glazen afscheidingswand met psalmteksten voor de Sint-Petruskerk in Bergen en voorziet hij de Venlose
Sint-Martinuskerk van een nieuw hoofdaltaar. Hij is daarmee een van de
weinige beeldend kunstenaars die kerkelijk werk aﬂevert. Terwijl hij zich
eerder juist van diezelfde roomse kerk afgekeerd heeft.
De mannen kennen elkaar al wat langer. Eind jaren zestig namelijk
vraagt Janssen Verheijden lid te worden van vormingsinstituut Switch.
De een hoofd van de Heilige Familieschool in Venlo, de ander kapelaan
bij de Venlose Martinusparochie, samen praten ze veel over politiek,
onderwijs en vormingswerk. Kritisch volgen ze de hoopvolle ontwikkelingen in de kerk na het pastoraal concilie, dat van 1968 tot 1970 plaatsvindt in Noordwijkerhout.
Janssen: ‘Peter was qua achtergrond veel katholieker dan ik. Ik ben
nooit misdienaar geweest, hij wel. Hij is veel meer in de schaduw van
meneer pastoor opgegroeid dan ik. Net als Ton van Reen, die plast ook
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Interieur Sint-Petruskerk, Bergen.

wijwater. We komen uit hetzelfde dorp. Alleen heb ik nooit iets met dat
soort werelden gehad. Mijn vader was heel vrijgevochten. Naar de kerk?
Ze lieten het ons maar lekker zelf uitzoeken. Wat dat betreft, hadden we
een onbegrensde vrijheid.’
Verheijden - hij kiest zijn woorden zorgvuldig - zegt dat hij ‘niet streng,
maar strikt’ katholiek grootgebracht werd, maar dat ze thuis al gauw
tot de meer progressieve stromingen behoorden. Eenmaal volwassen
groeit zijn kritische houding. De benoeming in 1972 van Jo Gijsen tot
bisschop is reden voor hem om definitief met het instituut te breken.

Als Janssen halverwege de jaren zeventig aalmoezenier wordt en

uit Venlo vertrekt, verliezen ze elkaar voor langere tijd uit het oog. Ergens rond 1988 neemt hij weer contact op met Verheijden. Hij is dan aalmoezenier in Assen en heeft een parochiekerk in Beilen. Voor die kerk
koopt hij Verheijdens schilderij De drieëenheid. Ook later voorziet Janssen
‘zijn’ verschillende kerken van Verheijdens kunst. Tot in legerbasis Seedorf toe.
In 1998 wordt Janssen 55, krijgt pensioen bij Defensie en wordt aangesteld als pastoor in de St.-Petrusparochie te Bergen. Wat hij aantreft laat
te wensen over: ‘In Nieuw-Bergen was een oude constructiewerkplaats
in gebruik genomen als Kerkvoorziening. Zo noemden ze het ook: Kerkvoorziening. Al bijna 25 jaar lang! De inrichting was een ratjetoe. Er was
van alles naartoe gesleept, maar het was rommelig, straalde geen rust
uit, had geen sfeer. Ik ben het wel met Peter eens als hij zegt dat je in een
dergelijke ruimte niet tot goede gedachten kunt komen, of tot goede li-
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Identiteit heeft twee
elementen: zichtbare
herkenbaarheid - dat
was mijn afdeling
- en functie - daar
ging Jo over. Maar
goed, je kunt dat
allemaal niet in een
keer doen

turgie. Er moet numen zijn, een soort transcendente aanwezigheid. Over
de achterwand van het priesterkoor, waar je dus als kerkganger tegenaan kijkt, liepen verwarmingsbuizen waar ze met ijzerdraad dingen aangehangen hadden. Er stonden allerlei beelden van elders, die totaal niet
bij elkaar pasten. Ik zei: slopen of herinrichten, want dit kan niet. Toen
ben ik met Peter gaan praten.’
Verheijden is het met Janssen eens: ‘Ik kwam daar binnen en ik zei: “alles
moet eruit, rücksichtslos eruit.” Het was niks, geef daar maar eens een
identiteit aan. Identiteit heeft twee elementen: zichtbare herkenbaarheid - dat was mijn afdeling - en functie - daar ging Jo over. Maar goed,
je kunt dat allemaal niet in een keer doen. We begonnen met het meest
in het oog springende: die achterwand met die verwarmingsbuizen.
Daar hebben we een wand voorgezet. Dat gaf al rust in het beeld. Toen
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Psalmen, glaswand Sint-Petruskerk.

dat kruis, dan de sedilia (de zetels op het priesterkoor), de lezenaar,
het altaar, het tabernakel en de apostelen op de schuifwand. Duidelijk
een eigen, herkenbaar en samenhangend beeld. Maar dat ís natuurlijk
niet de identiteit. De identiteit is de functie, dus wat erin gebeurt, en
ik ondersteun dat met mijn werk. Het is toegepaste kunst en die moet
dienstbaar zijn. Als kunstenaar zet je een stap terug. In dit geval houd
ik dan rekening met de iconografie, maar daarin zoek ik wel de grenzen
op en probeer ik mijn eigen elementen toe te voegen. Op de lezenaar
bijvoorbeeld staat Petrus, maar dan niet als oude man met baard en
sleutel. Ik heb van hem de conciërge van de hemel gemaakt. Die houdt
de boel daar een beetje op orde en ziet erop toe, dat niet iedereen daar
zomaar naar binnen loopt.’
Zijn breuk met de kerk zit Verheijden allerminst in de weg: ‘Ik sta erbui-
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Al vanaf mijn vroegste jeugd ben ik gefascineerd door verhalen. Eerst
het scheppingsverhaal, later andere Bijbelverhalen, maar ook de Griekse
en Romeinse mythen en legenden

Links: interieur Sint-Petruskerk.
R ech ts: d e t ai l s An t on i u s Ab t K a p e l,
Heu k el o m.
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ten, heb ernstige kritiek op hoe het instituut functioneert en niet functioneert, maar het is wel onderdeel van mijn wereld, van mijn identiteit.
Het zijn mijn wortels. Meer dan een beetje nestgeur en een vleugje nostalgie. Al vanaf mijn vroegste jeugd ben ik gefascineerd door verhalen.
Eerst het scheppingsverhaal, later andere Bijbelverhalen, maar ook de
Griekse en Romeinse mythen en legenden. De kindervarianten daarvan
heb ik verslonden. In Venlo had je tot in de jaren zestig in de Vleesstraat
de Filmac, met op zondagmiddag doorlopende voorstelling. Daar draaiden een tijd verfilmingen uit de Griekse en Romeinse mythologie. Ik
heb er de deur platgelopen. Aanvankelijk ging het me om de verhalen,
maar allengs kreeg ik belangstelling naar het waarom. Waarom maken
mensen die verhalen en waarom vertellen ze die aan elkaar door? Is dat
doodangst, is dat overlevingsdrang, is dat willen weten hoe de wereld
ontstaan is en er niet achter komen? Verhalen proberen mysteries bloot
te leggen. Dat is zingeving en dat is in de kern waar religie over gaat.
Welke religie dan ook. Daarom heb ik me verdiept in de islam, in het
jodendom, in andere religies. Het heeft ook te maken met een verantwoording naar elkaar, met zorg. Naar je familie, je vrienden, maar ook
daarbuiten, naar de wereld. In het diepste wezen houden de kerken zich
daarmee bezig, of dat zouden ze moeten doen. Een godheid hoeft daar
geen rol in te spelen. Ook voor Jo is dat een belangrijk gegeven, zorg
naar elkaar. Dat staat voor hem voor het sacrament. Het werk in Bergen
was wel in zekere zin binnen het instituut, maar dat stond ook op afstand. Het was vooral de samenwerking met Jo. De vriendschap, waarin
dat vorm kreeg.’
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Als het kruis, waarmee Janssen hem op die maandagochtend heeft
opgezadeld, hem lang genoeg irriteert, besluit Verheijden het te gaan
restaureren. ‘Dat was leuk om te doen. Van huis uit ben ik helemaal
geen handwerksman, maar ik ben het intussen wel een beetje geworden. Tegelijk heb ik uitgezocht, hoe het kruis in de loop van de eeuwen
getoond is. Dat doe ik altijd. Ik ben heel studieus. Het eerste kruis werd
afgebeeld tegenover een sterrenhemel met de zon en de maan. Jezus als
triomfator over het heelal. Het kruis stond op een schildpad. Voor ons
is dat vreemd, want het is zo’n aardig beestje, maar in het vroege christendom was de schildpad een van de symbolen van het kwaad. Net als
de slang, die met zijn buik over de grond scharrelt. Die elementen heb
ik toen gebruikt. Dat maakt het werken hieraan zo interessant. Ik wil er
altijd alles van weten. Daarbij grijp ik graag terug op het vroegste christendom, toen het nog geen staatsgodsdienst was en verantwoording
naar elkaar nog een belangrijke rol speelde. Toen het staatsgodsdienst
werd, was het bedorven, kreeg je regels en dogma’s.’
Net zo grondig gaat Verheijden te werk bij het ontwerp van een nieuw
altaar. De pastoor heeft inmiddels de aanduiding kerkvoorziening in de
ban gedaan en verruild voor Edith Steinkapel.
Edith Stein was een Duitse filosofe, joods van huis uit, maar later katholiek en non geworden. In 1938 kwam ze naar Echt om aan vervolging te
ontkomen, maar in 1942 werd ze alsnog opgepakt en in Auschwitz vergast.
Verheijden: ‘Een altaar bevat altijd een reliek, een overblijfsel van degene naar wie de kerk vernoemd is. Een vingerkootje, een haarlok, een nagel. Dat was er allemaal niet van Edith Stein. Ze is vergast en verbrand.
Niks van over. Er was nog wel een habijt dat ze gedragen had. Nu is het
in de katholieke kerk zo, dat als je daar enige tijd een lapje stof op legt,
dat dit dan als reliek dient. Een aanrakingsreliek, heet dat. Dat konden
we krijgen. Ik zeg: “daar begin ik niet aan, daar ben ik te ongelovig voor.
Aan die onzin doe ik niet mee. Ik maak zelf wel een reliek.” Toen heb
ik een kastje gemaakt, een soort kapelletje, met daarin een papieren
doosje en daar heb ik, met de hand, het eerste hoofdstuk van haar laatste, nooit voltooide, boek op uitgeschreven. Ook gedachtegoed is een
reliek van iemand. Meer nog zelfs, vind ik, dan zo’n botje of iets dergelijks. Dat vind ik zelfs een beetje vies, ook te intiem eigenlijk. In die
tekst schrijft ze, dat de kunstenaar verantwoordelijk is voor wat hij bij de
beschouwer oproept. Dat is Edith Stein ten voeten uit - ik heb inmiddels
alles van haar gelezen. Mijn eerste reactie hierop: kom op, zeg. Maar ik
twijfel ook, omdat het moeilijk af te bakenen is. Ik zou naar aanleiding
van een reactie mijn schilderij kunnen veranderen, maar dat doe ik niet.
Ik wil er wel over praten, mij verantwoorden, toelichten waarom ik het
zo gemaakt heb.’
Iets wat hij sowieso uitvoerig doet. Zo ingehouden als de beeldend kunstenaar Peter Verheijden is in zijn beelden en in zijn kleuren - journalist
Pieter Defesche heeft het in dit verband zelfs over een zwijgzaam oeuvre
- zo bepaald niet terughoudend is de prater Peter Verheijden. Met zichtbaar plezier gaat hij in op achtergrond, aanpak, ontwikkeling en inhoud
van het werk. Onwillekeurig dringt zich de vraag op, of hij met dit alles
een boodschap, een missie heeft.
‘Nee. In Fugare, de tentoonstelling onlangs in het Franz Pfanner Huis
in Arcen, zou je eventueel een boodschap kunnen zien. Die ging over
mensen op de vlucht, uitgestotenen ook, naar aanleiding van een per-
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De materie verf en wat ik in die tertiaire kleurenwereld van mij nog aan nuances kan aanbrengen. Daar geniet ik van

Boven: det ails Edith Steinkapel.
R ech ts: d e t ai l s An t on i u s Ab t K a p e l.

soonlijke gebeurtenis. Ik registreer dingen en dan zeg ik: “kijk mensen,
dit doen we.” Verder gaat het niet. Ik heb geen missie. Voor mij is het
schilderen belangrijk. Het bezig zijn met de verf, de materie ervan, de
kleur. Ik vind het heel leuk om met verf om te gaan. Het onderwerp is
soms belangrijk en soms minder belangrijk. Het schilderen komt voor
het verhaal. Ik bén dan wel een verhalenverteller, maar mijn schilderijen
zijn niet verhalend, wel beeldend. Het schilderen zelf, daar wil ik mee
bezig zijn, dat is mijn intieme drijfveer. De materie verf en wat ik in die
tertiaire kleurenwereld van mij nog aan nuances kan aanbrengen. Daar
geniet ik van.’

Inmiddels is het werk aan de Edith Steinkapel afgerond. Waar vijf-

tien jaar geleden Bergen hooguit een plaats was waar hij doorheen kwam
op weg naar elders, is Verheijden nu een gewaardeerde bijna-dorpsge-
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Kees Verbeek (1950) is publicist. Hij schreef boeken
in samenwerking met beeldend kunstenaars Sjer Jacobs en Yvonne Cup en over de glazenier Diego Semprun Nicolas. Ook droeg hij bij aan Cuyperkoorts en
Souvenir deParis, en andere Venlose verhalen. Voor
Omroep Venlo TV verzorgt hij Uit! en Uit in Beeld.

noot: ‘Ik kom altijd wel iemand tegen om een praatje mee te maken.’
Ook Jo Janssen is klaar. Althans, met de transformatie van zijn kerkgebouwen. ‘De komende jaren ga ik me wijden aan de uitwerking van de
WMO, want ik zie echt mensen tussen de wal en het schip raken. De
Edith Steinkapel krijgt daarin een belangrijke rol, als plek waar het sacrale en het profane elkaar ontmoeten. Die puntmutsen doen hun best
dat van elkaar te scheiden, maar zo gescheiden is dat helemaal niet. Nu
al is de kapel ook een plek voor de voedselbank en voor repetities van de
harmonie. Het moet een inloophuis worden, waar mensen terecht kunnen met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.’
En de inwoners van Bergen, waarschijnlijk niet de meest progressieve
Limburgers, hoe staan zij tegenover de heel nieuwe beeldtaal van Verheijden? Janssen: ‘Ze zijn langzaam meegegroeid. Nu het klaar is, zijn ze
er heel nuchter over: “zo gaat het ook.”’ <
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door Adri Gorissen

‘FRANÇOISE SAGAN’

EEN
UIT TEGELEN

On tw erp van Di c k B ru n a voor het boek van M el
d’ Orval ( bron : C en traal M u seu m Utrec h t) .
B LAC K B E AR © c op yri g h t: Di c k B ru n a

Het i s m issch ie n we l h e t g root st e f raudegev al uit de Nederlands e
l i t era t u u r g e sch ie d e n is. Te g e le n aar Theodoor Denes s en plagieerde
i n 19 5 8 m e t z ijn on d e r h e t p se u d on iem Mel d’Or v al ges c hrev en
d eb u u tr o m a n A ls het mor genkr i eken h et boek Een verr e g lim la ch v an de
b ero e m de
d e Fr a n se sch rijf st e r F ran çoi s e Sagan.
Natuurlijk, Theodoor Denessen besefte dat niemand zijn bewering geloofde dat hij Een verre glimlach van Françoise Sagan pas had gelezen
nádat zijn eigen boek al klaar was. Toch was het zo, verzekerde hij de
verslaggever van De Nieuwe Limburger die hem in oktober 1959 in Parijs
op had weten te sporen.
Hij begreep er dan ook niks van dat Sagan en haar uitgevers Juliard in
Parijs en Manteau in Brussel een proces tegen hem aanspanden. Die
eisten van Denessen en zijn uitgever Bruna in Utrecht genoegdoening
en schadevergoeding. Sagan wilde net als Juliard 5000 gulden van de
schrijver zien en Manteau 2000 gulden. Eerst dacht hij nog dat het een
grap was toen hij van de aanklacht hoorde. Dat bleek niet het geval
en daarom vermoedde hij dat de zaak bedoeld was om extra aandacht
te vestigen op het verschijnen van Sagans nieuwe boek Houdt u van
Brahms? Maar waarom dan? vroeg hij aan de journalist van de Limburg-
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se krant. Ze had sinds ze in 1954 op 18-jarige leeftijd overrompelend debuteerde met Bonjour Tristesse
toch meer dan genoeg publiciteit gekregen?
Vanwege dat onbegrip kondigde hij een tegenaanval aan. Hij had genoeg bewijsmateriaal om aan te
kunnen tonen dat er geen sprake was van plagiaat.
Die stukken zou hij laten zien in een proces dat hij
tegen Sagan en haar uitgevers zou aanspannen. Hij
wilde eerherstel en daarom was de rechtszaak al
in voorbereiding bij een Limburgse advocaat. Om
zijn goede trouw te bewijzen had hij de resterende
125 exemplaren van zijn roman opgekocht en een
aanbod van een Franse uitgever om het boek op de
markt te brengen voorlopig van de hand gewezen.
Fijntjes liet hij zijn interviewer nog even weten dat
zijn bewondering voor de Franse schrijfster ‘‘niet
bijster groot’ was. Hij vroeg zich ‘‘in gemoede af waar
de reden van haar succes’ lag. Maar ja, dat hoefde de
verslaggever natuurlijk niet op te schrijven, want
het was nou ook weer niet zo belangrijk.
De plagiaatzaak kwam in juni 1959 aan het rollen.
Kunstredacteur Hans van Straten van het dagblad

Het Vrije Volk werd door twee dames van het secretariaat geattendeerd op de precies een jaar eerder
verschenen roman Als het morgenkrieken van Mel
d’Orval. Die leek wel verdacht veel op Een verre glimlach, het tweede boek van Sagan, zo lieten de leesgrage dames hem weten. Hij las snel beide boeken
en kwam net als zij tot de conclusie dat Denessens
debuut ‘een navertelling-met-eigen-woorden was van
het boek van Sagan’. Met het uitvoerige bericht dat
hij er vervolgens over maakte, scoorde Van Straten
een primeur.
De conclusie van de kunstredacteur lag voor de
hand. In Een verre glimlach gaat het om de jonge
verveelde Parijse studente Dominique die via haar
vriend in contact komt met zijn oom Luc. Deze wat
oudere man blijkt zeer gecharmeerd van haar en
maakt haar tot zijn minnares. Na verloop van tijd
brengt hij haar ertoe om twee weken met hem door
te brengen in een hotel te Cannes. Daar wisselen ze
het hotelbed af met het strand en de bar. Als hij na
veertien dagen genoeg van haar heeft, is zij hevig
verliefd. Toch weet hij haar ervan te overtuigen dat
ze beter af is zonder hem. Uiteindelijk vindt ze haar
rust na het horen van een andante van Mozart.
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In Als het morgenkrieken is de jonge Amsterdamse studente Denise de
hoofdpersoon. Zij verveelt zich en heeft genoeg van haar vrienden.
Maar dan ontmoet ze Lucien met wie ze een verhouding krijgt. Hij stelt
haar voor aan zijn vader Jim op wie ze verkikkerd raakt en wiens liefje
ze wordt. Als Lucien en zijn moeder samen op vakantie gaat, trekken
Denise en Jim naar het Belgische Blankenberge. Daar hoppen ze van
bed naar strand en bar. Na veertien dagen maakt Jim een eind aan de
verhouding, maar zij is dan al hopeloos verloren. Ze hervindt zich echter na het horen van een stuk cool jazz.
Het rumoer dat na Van Stratens artikel losbarstte, maakte dat kranten
op zoek gingen naar de auteur. Wie was die Mel d’Orval? Het speurwerk leverde aanvankelijk weinig op. Het ging om de in 1959 33 jaar
oude uit Tegelen afkomstige Theodoor Denessen. Hij was voor hij zich
aan het schrijven zette vertegenwoordiger geweest in de ijzerwarenbranche en bovendien een tijdlang directeur van een Tegelse muziekschool.
Niemand kreeg hem echter zelf te spreken, want hij bleek verdwenen.
Het ouderlijk huis - zijn vader en moeder dreven een winkel in koloniale waren op de hoek van de Broeklaan en de Ariënsstraat in Tegelen had hij al enige tijd verlaten. Volgens zijn uitgever Bruna woonde hij in
Parijs op Rue d’Edimbourg 24. Brieven en telegrammen aan dat adres
beantwoordde hij echter niet.

Nadat hij eerst plagiaat had omschreven als ‘ongeoorloofde toe-eigening door een schrijver van een vreemd
werk’ kwam hij tot de volgende conclusie: ‘Wat betreft de roman “Als het morgenkrieken” van de auteur Mel
d’Orval, Uitg. A.W. Bruna en Zoon te Utrecht z.j., waaromtrent mijn oordeel als literair criticus wordt gevraagd,
kan er naar mijn mening na een grondige bestudering van
de ter zake dienende teksten geen twijfel over bestaan, dat
er hier sprake is van zulk een ongeoorloofde toe-eigening
van een vreemd werk, in casu “Un certain sourire” van de
Franse schrijfster Françoise Sagan.’
Vervolgens beschreef hij de inhoud van beide romans en stelde vast ‘dat de overeenkomsten essentieel
zijn: met name de lijn van het verhaal, de elementaire
situaties en de tendens van die situaties, alsmede hun

neux”? Zelfs de gebaren van de liefde zijn identiek, want
Luc “glissait ses jambes entre mes jambes, je glissais mes
mains sur son dos”, terwijl van het andere paar wordt gezegd: “Daarna legde hij behoedzaam zijn benen tussen de
mijne (…) Ik sloeg mijn armen om hem heen”.’
Zo ging hij nog enkele bladzijden door, die soms
zelfs hilarisch duidelijk maakten ‘dat de overeenkomsten talrijker zijn dan de verschillen’, om uiteindelijk te
constateren: ‘Vrijwel de gehele lijn van het Franse boek
is gevolgd, met dien verstande dat de auteur van Als het
morgenkrieken voor zijn eerste hoofdstukken de kaarten
enigszins van plaats verwisseld heeft. Voor het overige
klampt het Nederlandse boek zich overal, tot in geringe
en onbetekenende details, aan het Franse voorbeeld vast.
Dat het oneindig slechter, om niet te zeggen stuntelig, ge-

Pas in oktober 1959 kreeg De Nieuwe Limburger hem te pakken. Hij vertelde de verslaggever dat hij in dienst was van twee doktoren voor wie
afloop’. Daarna somde hij tal van passages op die
zo goed als hetzelfde waren. Zoals deze. Luc, de oudere hoofdpersoon uit het boek van Sagan zegt op
een gegeven moment tegen Dominique: ‘Nu we het
dáár over eens zijn, zou ik er helemaal niets op tegen hebben, met jou een avontuurtje te beginnen.’ Op dezelfde
plek zegt Jim in Als het morgenkrieken tegen Denise:
‘Nu wij elkaar eindelijk begrijpen, zul je er waarschijnlijk
geen bezwaar tegen hebben je voor een paar dagen met
mij in een klein avontuurtje te storten.’
hij een psychologisch bureau opzette. In zijn vrije tijd schreef hij romans en inmiddels had hij een tweede boek voltooid. Voor hij dat naar
zijn eigen uitgever stuurde, wilde hij nu eerst voorzichtigheidshalve
Sagans nieuwe boek Houdt u van Brahms lezen. ‘Je kunt nooit weten’, zei
hij tegen de journalist.
Na zijn interview met de Limburgse krant bleef het lange tijd stil rond
Theodoor Denessen en Mel d’Orval (een pseudoniem dat hij had
ontleend aan de naam van een Tegels meisje op wie hij een tijdlang
verliefd was). Van het door hem aangekondigde tegenproces tegen
Sagan en haar uitgevers kwam niks. Deze zetten hun zaak echter gewoon door. Hun raadsman, de Haagse advocaat mr. A. Mout, liet de
indertijd bekende literatuurcriticus Pierre H. Dubois een vergelijking
maken van de boeken. Zijn rapport loog er niet om.
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Ook signaleerde hij tal van overeenkomsten in gegevens. ‘Dat beide paren onder de warme zon in een auto
met neergeslagen kap naar de zee rijden, is misschien een
toevalligheid, maar wat te denken van het feit dat beiden,
resp. in Cannes en in Blankenberge naar een “un gigantesque hotel”, “een groot en indrukwekkend hotel” gaan,
waar ze beiden ongerust een grote hall ingaan, waar in
beide gevallen de beide heren even met de man van de
receptie moeten beraadslagen, terwijl beide dames zich
inmiddels weinig op hun gemak voelen? En wat van het
feit dat na gegeten en whisky gedronken te hebben beide
paren gaan slapen, nadat Jim “met onhandige vingers
de knopen van mijn pyama begon los te knopen”, terwijl
Luc “enlevait mon pyama avec des gestes précaution-

schreven is en in de psychologische of psychologiserende
passages van een veel beperkter inzicht en ondeskundigheid blijk geeft, wordt in dit geval een argument te meer
ten gunste van het oordeel dat hier plagiaat werd gepleegd. Men ziet immers niet hoe de Nederlandse auteur
zonder zijn voorbeeld tot een enigermate geloofwaardig
einde zou zijn gekomen. Vandaar dan ook dat de overeenkomst tussen de beide boeken geleidelijk aan sterker
wordt en aan het slot vrijwel ineenvloeit.’
Hoewel Dubois zijn rapport nog in 1959 voltooide,
duurde het tot 1961 voor de zaak daadwerkelijk voor
de rechter kwam. Op 24 mei van dat jaar behandelde de arrondissementsrechtbank in Utrecht de
kwestie. Sagan en de haren voerden op grond van
Dubois’ bevindingen aan dat Denessen en Bruna
inbreuk hadden gemaakt op hun auteursrechten
en dat zij daardoor schade hadden geleden. Ze eisten daarom een verbod op verdere openbaarmaking van Als het morgenkrieken, het overdragen van
de nog niet verkochte exemplaren en de al eerder
genoemde schadevergoedingen. Denessen bracht
nogmaals naar voren dat hij voor het schrijven van
zijn roman het boek van Sagan niet had gelezen.
Zelfs de recensies ervan had hij niet gezien. Er kon
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Hoe Denessen na 1961 verder leefde, is onbekend. Volgens een familielid overleed hij rond 2010 in Amsterdam, waar hij al een aantal jaren woonde. Na zijn dood
konden de overheidsinstanties lange tijd de familie in
Tegelen niet traceren. Niet alleen omdat er geen contact meer was, maar vooral omdat hij in plaats van zijn
eigen naam die van zijn moeder gebruikte.
Zijn tweede roman, aangekondigd in het interview met De Nieuwe Limburger, kwam er nooit. Zou
het voorzichtigheidshalve lezen van Sagans roman
Houdt u van Brahms? hem dan toch van publicatie ervan hebben afgehouden? <

volgens hem niet van een auteur worden verwacht dat hij voor hij zich
aan het schrijven zette eerst de net verschenen literatuur tot zich nam.
Hij en uitgeverij Bruna erkenden wel dat er enige overeenkomsten bestonden tussen de werken, maar er was geen sprake van inbreuk op
het auteursrecht. Schade hadden de schrijfster en de uitgevers dan
ook niet geleden, sterker nog: door de affaire was haar boek waarschijnlijk beter verkocht.
De arrondissementsrechtbank was heel duidelijk in haar vonnis. Ze
vond dat Denessen wel degelijk plagiaat had gepleegd, maar dat daardoor eigenlijk niemand schade had geleden. Desondanks kende ze
Sagan en uitgeverij Manteau vanwege de inbreuk op het auteursrecht
een bedrag van 1000 gulden toe, terwijl de Franse uitgeverij Juliard
niks kreeg. Uitgeverij Bruna moest de uitgave van Als het morgenkrieken
staken en de nog in haar bezit zijnde exemplaren aan de schrijfster
en haar uitgevers overdragen. Bruna en Denessen samen draaiden op
voor de proceskosten die 1304,90 gulden bedroegen.

Bronnen:
- Pierre Dubois – Rapport van onderzoek ingesteld naar
de vraag betreffende de mate van oorspronkelijkheid
van de roman ‘Als het morgenkrieken’ door Mel d’Orval
ten aanzien van ‘Un certain sourire’ door Françoise
Sagan. (Den Haag, 1959).
- Heemkundige Kring Tegelen
- N.N. – ‘“Als het morgenkrieken” is nabootsing zegt
rechter’, in: Utrechts Nieuwsblad, 24 mei 1961.
- N.N. – ‘Françoise Sagan beschuldigt Tegelenaar van
plagiaat’, in: Dagblad voor Noord-Limburg,
4 september 1959.
- N.N – ‘Heu statt Grass’, in: Der Spiegel, 7-6-1961.
- N.N. – ‘Passiespel met letteren’, in: Haagsche Post,
12 september 1959.
- N.N. – ‘Tegelse auteur Mel d’Orval klaagt Françoise
Sagan aan’, in: De Nieuwe Limburger, 28 oktober 1959.
- Mel d’Orval – Als het morgenkrieken (Utrecht, 1958).
- Françoise Sagan – Een verre glimlach (Brussel, 1956).
- Hans van Straten – Opmars der plagiatoren
(Amsterdam, 1993).
- Vonnis van de arrondissementsrechtbank in Utrecht
in de zaak van Françoise Sagan, René Juliard en de
Naamloze Vennootschap A. Manteau N.V. tegen de
Naamloze Vennootschap A.W. Bruna & Zn’s UitgeversMaatschappij en Theodorus Wilhelmus Gerardus
Denessen, d.d. 24 mei 1961.

beerput?

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist en schrijver. Hij heeft diverse boeken op
zijn naam staan, zoals het Limburgs Literatuur Lexicon (2007) en Een Noorse

De uitspraak leidde nog even tot wat rumoer. Zelfs het gerenommeerde Duitse tijdschrift Der Spiegel berichtte begin juni 1961 met een groot
stuk over de affaire. Daarna werd het echter stil rond Theodoor Denessen/Mel d’Orval, de man die met zijn plagiaat veel meer de publiciteit
haalde dan met zijn schrijfkunst.
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liefde (2012). Hij werkt aan een historische roman over hertog Reinoud II van
Gelre en aan een studie over de architecten Johannes en Jules Kayser.
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De werelDse blik
van enne poerker

leon Giesen (1962), van oor-

leON GieseN OVer ZiJN kUNsTeNAArsOOG

met een kunstzinnige smelt-

sprong een Hout-blerickse
Poerker, trekt al jaren langs
theaterzalen en huiskamers

kroes van verhalen, liedjes
en films. Hij maakte een
documentaire over rowwen
Hèze en haalde alle landelijke televisieprogramma’s
met zijn speurtocht naar de
goudschat van Adolf Hitler.
Giesen kraakte naar eigen zeggen een code die al
decennialang schatzoekers
bezighield. een opgraving
in een Duits dorpje leverde
vooralsnog niets op, behalve een prachtig verhaal. en
daar draait het in de wereld
van leon feitelijk om. Op
verzoek van buun speurde
leon Giesen naar zijn eigen
schat: de bron van zijn

Leo n, o o it sp eelde je b as b ij To o ntje Lager, de Neder p o p sensatie. E n tr o u wens o o k b ij Ro m eo , de dialec t b and v an B er t v an
den B er gh. Tap te Leo n de B assist u it het zelfde c r eatiev e v aatje als
Leo n de Ku nst enaar, o f zijn dat t wee v er sc hillende dingen?

‘Ik vind ‘Kunstenaar’ een eretitel. Kunst is iets dat gebeurt bij de kijker of
de ontvanger. Als iemand mij als kunstenaar betitelt, zeg ik: dankjewel.
Maar ik zal mijzelf nooit kunstenaar noemen. Als ik anderen dat hoor
doen, vind ik het arrogant klinken. Dan denk ik: dat maakt de toeschouwer wel uit. In die zin bestaat er volgens mij ook geen slechte kunst. Of
amateurkunst. Iets is voor iemand kunst of iets is dat niet. Slechte kunst
is gewoon geen kunst. Voor mij. Snap je het nog?
Als bassist vond ik altijd dat iedereen gelijkwaardig was in de band.
Maar nu ik zelf liedjes maak en zing en op allerlei andere manieren mijn
hart blootleg, weet ik dat er wel degelijk een verschil is. Op z’n minst in
de mate waarin je pijn gedaan kunt worden.
Maar ach, de bassist van Toontje Lager is nog nooit door iemand kunstenaar genoemd. Leon van Mondo Leone overkomt dat van tijd tot tijd
wel. En ik geloof inderdaad dat ik tegenwoordig veel meer mensen raak
of inspireer. Dat ik ook veel dichter bij mezelf kom. Mijn maaksels zijn
puurder en ik ben mijn ‘eigen geluid’ aan het vinden. Misschien tappen
mijn vroegere ik en mijn ik van nu wel uit hetzelfde vaatje, maar dat
vaatje is inmiddels een vat geworden.’
No g één k eer: denk je éc ht dat je die sc hat v an Hit ler o p het
sp o o r b ent?

‘Voor de zoveelste maal: Ik heb nooit gezegd dat ik het zeker weet, ik
heb altijd beweerd dat ik een goede theorie heb. En dat is volgens mij
nog steeds zo. Ik ben bij mijn weten echt de enige die een plausibele en
werkbare oplossing voor de code heeft. Ik heb ook altijd gezegd dat ik,
als ik gelijk zou hebben, niets van de schat wil hebben. Ik wil natuurlijk
wel graag weten of ik gelijk heb. Nog steeds. Het feit dat we bij die opgraving niks van waarde gevonden hebben, bewijst nog niet dat mijn
theorie niet klopt. Die theorie stelt namelijk dat er op twee plekken iets
begraven kan liggen, en we hebben op één plek gegraven. Precies daar
blijkt zestig jaar geleden een riool te zijn aangelegd, dus die plek is verstoord. Ik zou graag op de tweede plek graven maar daar mag ik - tot nu
toe - van de eigenaar van de grond niet verder.’
Je b ent no g b ezig?

creativiteit. Maar eerst een
kennismaking.

door Frans Pollux
foto’s Peter de Ronde
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‘Ik weet nu eindelijk wie de eigenaar precies is. Heel misschien komt
daar nog een opening. En dan ga ik door, ja. Tot aan het gaatje. Alleen
zijn er in dit geval twee gaatjes.
En eerlijk is eerlijk: het is ge-wel-dig om zo’n avontuur aan te gaan. Ik
werd gesteund door duizend mensen die allemaal 50 euro betaalden.
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Een geweldig gevoel. En dan die onwillige gemeente omlullen en een
enorm gat in de straat maken, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gebokst! We hebben nog een slotfeest gevierd, met die duizend
mensen en filmbeelden en livemuziek én de Beierse aannemer die dat
gat groef - in klederdracht. Die avond heb ik trouwens bekendgemaakt
wat ik weer in dat gat begraven heb voor we het dicht lieten gooien…’

O N T k rO kO D i l l i s e r e N
in duizend woorden
door Leon Giesen

Ik zit in de auto naast Frans Pollux. De auto is

Wat ?

‘Ga maar graven.’

een sympathiek gedeukt blauw Frans gezinsgeval,
met achterin een trampoline voor de kinderen die
te groot bleek te zijn en terug naar de winkel moet.
Details, dat weet ik, maar ze tekenen Frans, in mijn
ogen. En om die ogen draait het in dit stuk. We rijden
van Maastricht naar Venlo: Frans heeft toegezegd mij
daar op de trein naar Utrecht te zetten. Ik kakel honderduit over Het Instituut voor Verwondering dat ik
ga oprichten en dat zich vooral in zal zetten voor de
‘hertovering’ van de wereld. Dat gaat proberen mensen een beetje anders naar de wereld te laten kijken.
Frans zegt: ‘Wil je daar geen essay over schrijven?
Duizend woorden. 1 juni klaar. Geen geld.’

E e n go u d s c h a t z oud e n d e m e e s t e N e d e r l a n d s e p od i um k un s t e n aars go e d k u n n en g e b r ui k e n , w a n t h e t i s s a p p e l e n i n d e c r e a t ie v e s e ct o r. S u b s id i e s d r og e n op , p od i a p r og r a m m e r e n m i n d e r e n
v e ilige r, d e cd -mark t i s i n g e s t or t ; h oe h ou j i j z on d e r g oud s c h a t h e t
h o o fd b o v e n wat e r?

‘Tegenwoordig lijkt het bijna een politieke uitspraak maar ik wil niet gesubsidieerd worden, en op dat standpunt sta ik al heel lang. Natuurlijk is
het geld welkom, zeker nu, want je hebt gelijk, maar ik wil gewoon niet
afhankelijk zijn. Er is niets zo wispelturig als politiek en ik wil niet dat
iemand mijn kraan dicht kan draaien. Dan maar klein en vrijgevochten.
Dus speel en vertel ik ook al heel lang in huiskamers. Of op congressen,
bij bedrijven. Of op scholen, van de lagere school tot de filmacademie.
Gelukkig is wat ik doe heel breed inzetbaar. Daarnaast was ik al met
crowdfunding bezig toen ik nog niet eens wist dat dat zo heette. Ik heb
een club van geestverwanten met meer dan vierduizend leden, die tot
niks verplicht zijn maar wel van tijd tot tijd dingen mogelijk maken. Mijn
laatste drie albums bijvoorbeeld zijn door die clubleden betaald. En nu
ben ik bezig met Het Instituut voor Verwondering waar ook honderden
mensen (à 50 euro voor een jaar) aan mee doen. Die krijgen dan iedere week inspirerende berichten van mij, iedere maand een liedje (met
bijbehorende verhalen) en aan het eind een slotfeest. Wie niet sterk is,
moet slim zijn. En ik heb gymnasium B op het Thomas gedaan, hè, wist
je dat?
Dat is trouwens wel grappig: we reden een keer terug van weer een optreden met mijn bandje Captain Gumbo, daar speelde ik ook bas. Al
kletsend kwamen we erachter dat we alle vier gymnasium hebben gedaan. Terwijl we met die band cajunmuziek speelden - heel simpele oermuziek met meestal maar twee akkoorden en een trekharmonica. Over
uitersten gesproken. Het zal wel een reactie zijn.’

E r i s n i e t s zo wisp e lturig a ls p olit iek en ik wil niet dat iemand
mi j n k r aan d i c h t k a n d ra a ie n. Da n m aar klein en vr ijgevocht en. Dus
s peel e n v e r t e l ik ook a l he e l la ng in huiskamer s
Be n je we le e n s b a n g d a t j e b r on op d r oog t ? D a t j e e r n i e t t e
v aak e e n b e ro e p o p m a g d oe n ?

‘Ik zie het meer als iets dat moet blijven stromen. Je moet er juist zo vaak
mogelijk een beroep op doen, anders verstopt het. Niet te plechtig mee
om gaan. Spelen met de handel!’

138

BUUN

Onweerstaanbaar aanbod.
En hier zit ik dan.
Mensen zeggen vaak dat ik anders kijk. Dat weet ik
niet. Ik kijk gewoon. Volgens mij. Maar hoe kijk ik

O g e n w e r ke n i n p r i n ci p e b i j i e de r e e n h e tze l fde du s ‘ zi e n ’ e n
‘ a n de r s zi e n ’ zi t i n de h e r s e n e n

dan? Hoe werkt dat? Ja, er valt licht door mijn ooglenzen naar binnen op een lichtgevoelig stukje in die
ogen, en dat stukje geeft signalen door naar de hersenen die daar weer het hunne en dus het mijne mee
doen. Ogen werken in principe bij iedereen hetzelfde
(ziektes en afwijkingen daargelaten) dus ‘zien’ en
‘anders zien’ zit in de hersenen. Ik kan niet bij jullie
naar binnen kijken. Maar wel een beetje bij mij. Dus
zal ik proberen aan de hand van mijzelf te achterhalen
hoe het werkt. En kijken hoe er misschien verbetering
mogelijk is. En dan bedoel ik niet scherper zien. Maar
of die ogen bij wijze van spreken iets verder open
kunnen. Of er meer verwondering mogelijk is.
Want veel mensen, ikzelf ook, lopen toch wel aan heel
veel moois voorbij.
Diep nadenkend ben ik tot het volgende schema gekomen. Het is een probeersel, een schets. Als jij het
anders ziet, dan geldt dat voor jou, maar misschien
ook voor mij, dus laat vooral horen.
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ik het niet hardop zeggen. Zou ze het aan mij gezien
hebben? Glimlach vriendelijk, loop door, nergens
tegenaan botsen.’
Om de hersenen heen heb ik vier symbooltjes geplaatst. Dat zijn hokjes waarin waarnemingen terechtkomen waar de hersens niet helemaal over
gaan. Waar het brein minder of zelfs geen grip op
heeft.

Dit zijn volgens mij de vijf ‘vakjes’ waarin we onderbrengen wat we zien. Het zijn natuurlijk geen echte
vakjes en er zijn geen scheidingswanden, het loopt
allemaal in elkaar over. Maar het gaat om het idee.
Kijk je even mee?
In het midden de hersens waar in principe alles binnenkomt. Dit is ‘mission control’. De hersenen analyseren en verwerken. Zij proberen alles een plek en
betekenis te geven. Die plek en betekenis zijn het resultaat van zeer veel factoren. Voornamelijk van hoe
je denkt dat de wereld in elkaar zit en van wie of wat
je denkt dat je bent. Dat alles wordt weer bepaald

Beneden staat het aarde-teken. Dat heb ik gekozen
voor het instinct. Voor reflexen, diepe driften en onredelijke angsten. Zoals voor spinnen en afgronden en
stuff of nightmares. Daar hebben de hersenen niet zo
veel over te zeggen. Bij het zien van een spin schreeuwen mensen al voor ze erover hebben nagedacht. En
als dat voor jou niet geldt, heb je vast andere zaken
die je lichaam doet zonder dat jij het weet.
Rechts staat de prullenbak. Daar mikken de hersenen
volautomatisch heel veel in. Onze hersenen zijn volgens mij een beetje als het brein van de krokodil. Van
Discovery Channel heb ik geleerd dat een krokodil
iets wat niet beweegt, niet ziet. Maar zo zijn wij ook!
Als iets in je omgeving niet verandert, dan zie je het
niet meer. Niet meer bewust, in elk geval. De hersenen focussen op dat wat anders, op dat wat nieuw is.
Dat is ook een soort spaarstand. Als je alles de hele
tijd moet gaan zitten waarnemen ben je al moe voor
je op je werk bent. Zo kan het dus gebeuren dat jij op
weg naar je werk alleen maar gezien hebt of er auto’s
van rechts komen en al het andere niet hebt opgemerkt. Door de hersens afgevinkt en in het ronde archief ondergebracht.

zit, gok ik, in het krachtenveld tussen hart, hersens en prullenbak
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Verreweg het meeste kijkwerk van de meeste westerse mensen zit, gok ik, in het krachtenveld tussen
hart, hersens en prullenbak. Ze lopen aan veel voorbij, letten op lekkere wijven en verkeer van rechts en
houden van hun geliefden.
Dan nog het belangrijkste symbooltje uit mijn diagram. Het vraagteken. Dat wat je bewust ziet, maar
niet weet. Dat wat je je afvraagt. Waar kleine kinderogen vol van zijn. Wonderlijke zaken die nodig onderzocht moeten worden. Ook al staan ze recht voor je
neus. Ook al denk je dat ze gewoon zijn. Heb je er ooit
echt goed naar gekeken? Er bij stilgestaan?

en architect John Körmeling vertelde mij daar een
mooi verhaal over. Toen zijn dochter (die trouwens
Hamer heet) werd geboren, dacht hij: ‘Dit is de allermooiste baby ter wereld!’ Honderden foto’s maakte
hij. Toen hij die foto’s een jaar later bekeek - je voelt
‘m al - dacht hij: ‘O nee, toch een aardappel.’ Hier
zullen hormonen ook een rol spelen, maar toch: het
hartje staat voor het onredelijke. En wat onredelijk
is, is veranderlijk. Waarom mocht ik toen ik nog pak-

KØEKWÄUS

Ik denk dat er een manier is om te ontkrokodilliseren.
Om je omgeving beter te zien. Probeer, als die om-

Dan staat er links een symbool waar de hersenen ook
maar zeer ten dele iets over te zeggen hebben. Liefde
is blind, nietwaar? Iets kan welbeschouwd niet om
aan te zien zijn, maar als jij er warme gevoelens bij
hebt dan ben je verloren. De Eindhovense uitvinder

Ve r r e w e g h e t m e e s t e k i j k w e r k v a n d e m e e s t e w e s t e r s e m e n s e n

door zaken als je opleiding, opvoeding, cultuur, karakter, persoonlijke eigenschappen en ervaring. In je
brein wordt dat wat je waarneemt op basis van die
bonte mix van factoren geïnterpreteerd en krijgt het
een betekenis toegekend. Daarbij gaat het vaak, in
elk geval bij mij, om de functie: ‘Pas op, een auto van
rechts. Dat is trouwens een stom model, maar wel
zuinig. Hé, kijk! Een vrouw achter het stuur, daar zou
ik het wel op kunnen. Of is dat seksistisch? Dan moet

ken droeg van de verkoper absoluut geen hoog water
hebben, terwijl ik allerlei jonge snelle kantoormensen vandaag de dag wel degelijk een te korte broek
zie dragen? Het hartje staat voor smaak, mode, gevoel, geloof, groep, zin in voortplanting. Van die dingen. Dus mijn (denkbeeldige, want het was maar een
voorbeeld waar mensen zich in kunnen verplaatsen
en zelf ben ik helemáál niet zo) interpretatie van het
beeld van de bestuurster van rechts zat ergens tussen
het hartje en de hersens in.

kO ek wAUs

G i e s e N

ik ea

l e O N

det geit um neet waere

geving niet verandert, zelf te veranderen. Een beetje
van perspectief wisselen. Door bijvoorbeeld zaken uit
de prullenbak te halen. Door actief op andere dingen
te letten. Op details, bijvoorbeeld. Niks vanzelfsprekend vinden. Niet invullen wat je ziet, maar zo lang
mogelijk kijken naar het ding zelf. Naar de kleur.
Naar de vorm. Naar de schoonheid die iets voor jou
heeft. Ook al is dat een deuk in een Franse gezinsauto. En zo waren er in die auto vast nog andere veelzeggende details. Maar ik zat te druk te kakelen. Vast
meer dan duizend woorden. Dit waren er ook al 1208.
Ik moet nog veel leren. <
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Model, acteur en taxichauffeur harold dückers

de ZIGeuNer
ZIT er NoG sTeeds
B a k k e r s z o o n h a r o l d d ü c k e r s ( 4 6 ) u i t Ve n l o l e e f t z i j n d r o o m . a l s
a c t e u r e n f o t o m o d e l i s h i j a l t i j d o n d e r w e g . Wa n n e e r h i j g e e n o p d r a c h t e n h e e f t , w e r k t h i j a f e n t o e a l s t a x i c h a u f f e u r. ‘ d i e o n r u s t
van binnen heb ik altijd al gehad.’
Eens een professional,

altijd een professional. Voorafgaand aan
het interview in hotel Wilhelmina in Venlo oppert Harold Dückers dat
het wellicht beter is om die dag geen foto’s te maken. Geïrriteerde ogen
spelen hem parten. Later komt hij terug op dat besluit. Maar: ‘Mijn uiterlijk is op dit moment mijn brood, daar moet ik zuinig op zijn.’ Eenmaal op de praatstoel vertelt hij honderduit. Een gesprek met een open
en bevlogen persoonlijkheid.
B en je je altijd b ewu st geweest v an je u iter lijk ?

‘Absoluut niet. Als jong ventje was ik vrij stevig gebouwd en nogal op
mezelf. Alleen mijn blauwe ogen vielen op. Uiterlijk vertoon was thuis
ook geen thema. Mijn ouders zijn altijd harde werkers geweest, van hen
heb ik een ondernemende instelling meegekregen.’
Je b ent o p gegr o eid in B ler ic k , als zo o n v an de p laatselijk e
b ak k er. Ho e zag je jeu gd er u it ?

‘Bakkerij Dückers is een familiebedrijf uit 1888. Tot 1975 was de bakkerij
gevestigd op de hoek van de Pepijnstraat en Wieënstraat. Vanwege het
centrumplan Blerick moesten we verhuizen en kwam ons gezin terecht
in de Guido Gezellestraat, in de wijk Hazenkamp. Achterom werd het
brood verkocht. Ik groeide op met mijn ouders en zus Miriam, die nu in
Venlo raadslid is voor de Lokale Democraten. Ik bezocht het Blariacumcollege en mavo Maria Regina en had een onbezorgde jeugd. Tot mijn
vijftiende was ik vrij rustig, daarna werd ik een stuk vrijer.’
O p je ac htt iende v er t r o k je naar Wageningen.

door Marcel Abrahams
foto’s Peter de Ronde
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‘Klopt. Ik ging een opleiding volgen aan de Bakkersvakschool, ik zat er
vijf jaar. De vrijheid van wonen op kamers deed me goed. In Wageningen werd ik mondiger. Ik kreeg vrienden uit verschillende milieus en
ging op stap in Eindhoven, Düsseldorf en Amsterdam. In die tijd werd ik
ook voor de eerste keer op straat aangesproken door een fotograaf die
wat plaatjes van me wilde schieten. Dat avontuur liep op niets uit, hij
verkocht foto’s zonder dat ik het wist. Na mijn studietijd in Wageningen
ging ik terug naar huis om in de bakkerij te werken.’
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die twee disciplines kan ik niet leven. Mijn geluk: ik
ben multifunctioneel en kan voor veel projecten worden ingezet. Dat varieert van commercials voor Philips en de Rabobank tot aan de jeugdfilm De Bende van
Urk die deze zomer uitkwam.’
B egin v an dit jaar was je no g m o del in de
gr o te Am er ik aanse b laden Dar k B eau ty Magazine
en Fashio n Fac es Magazine. Ho e b lijf je fit ?

Toen i k v e r t e l d e d a t ik
weer i e m an d h ad ontm oet, v r o e g mi j n v a der: “ I s h e t e e n le uk e
m eid ? ” I k z e i d i r e ct:
“ N ee, h e t i s d e ze k e e r
een b i n k . ”

‘Ik fiets veel, loop veel en eet gezond. Ik duik geregeld
in de boeken van gezondheidscoach Ralph Moorman.
Hij is een goede vriend van mij en tevens ingenieur
in de levensmiddelentechnologie. Maar ik ga een lekkernij op zijn tijd ook niet uit de weg.
Werken met jonge mensen houdt me jong. De reportages voor die Amerikaanse magazines maak ik
samen met getalenteerde stylisten, visagisten en fotografen. We zijn allemaal ZZP’ers en gebaat bij een
topresultaat. Anders kopen die magazines het geleverde werk niet. De gedrevenheid die je nodig hebt
voor het vak houdt me scherp.’
Je heb t een zo o n v an 18, Mir ó . Ho e is de
r elatie m et hem en zijn m o eder ?

I n 19 9 2 we r d j e g e s c out d oor e e n m od e l l e n b ur e a u.

‘Dat gebeurde in Maastricht. Een paar maanden later werden de eerste
test-shoots gemaakt. Toen kreeg ik ook enkele opdrachten. Mijn dagprijs bedroeg soms 750 gulden. Maar verkijk je niet op die tarieven: als
model heb je ook dagen die niet betaald worden, zoals castings en audities. Dan maak je toch reiskosten.’

Maagdenberg, volgens mij had half Venlo zich aangemeld. Ik kreeg uiteindelijk een rol en was daar twee
maanden zoet mee. Tijdens een opname zat ik naast
Huub Stapel, en die zei: “Jij hebt een commerciële
kop, daar moet je iets mee doen. Ga eens naar het
castingbureau van Harry Klooster”.
Ik volgde Stapels raad op en kreeg enkele aardige
gastrollen, zoals in de soap Goede Tijden Slechte Tijden.
Ook was ik vier seizoenen te zien in de serie Goudkust.
Acteren beviel me, op de middelbare school deed ik
al veel aan toneel. En het tv-wereldje kende ik van
Désirée Manders, al meer dan 25 jaar mijn beste
vriendin. Zij was in de jaren negentig bekend als zangeres van de groep 2 Brothers on the 4th Floor. Ik voelde
snel dat ik meer wilde met acteren.’
Ku n je k iezen tu ssen ac teer- en m o dellen-

‘Uitstekend, soms zitten we bij elkaar om oude foto’s
te bekijken. Ook ben ik met Miró - hij is vernoemd
naar de Spaanse schilder Joan Miró - in 2008 nog een
week naar New York geweest. Hij heeft zijn eigen kamer bij mij thuis en ik zie hem vaak. Ofschoon zijn
moeder en ik sinds 2004 uit elkaar zijn, is de relatie
tussen ons heel erg goed. Of Miró ook de ambitie
heeft om model te worden? ik denk het niet. Hij volgt
een juridische opleiding aan het mbo en moet vooral
doen wat hij zelf leuk vindt.’
Je b ent v eel in Am ster dam o f het b u itenland, m aar wo o nt gewo o n in Venlo . E en b ewu st e
k eu ze?

‘Ik wil graag dichtbij mijn zoon zijn, daarbij ben je
vanuit Venlo ook zo in andere steden. Natuurlijk is
Venlo een provinciestad, maar het is lekker rustig wonen hier. En er gebeurt van alles de laatste jaren: de
Maasboulevard is gebouwd, er komt een poppodium
en er zijn met Viva Classic Live en Venlo Stormt geweldige evenementen bedacht. Op cultureel vlak is Venlo
volop in beweging.’

wer k ?
Je kwam in die periode ook in contact met acteur Huub Stapel?

‘In 1993 stopte ik met werken in de bakkerij, ik stond niet meer achter
het bakkersvak. Ik vond dat ik een andere missie had, wilde mijn hart
volgen. Met alle respect voor de bakkerij overigens, dat familiebedrijf
was met keihard werken opgebouwd. Ik heb eerst een jaar in een kledingzaak gewerkt, totdat regisseur Theu Boermans in 1994 figuranten
zocht voor de KRO-serie De Partizanen. De audities waren in café De
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‘Model zijn gaat me erg makkelijk af, ik doe het al
jaren. Acteren is topsport, het vergt het uiterste van
mezelf. Omdat ik geen geboren acteur ben, heb ik
nog twee seizoenen lessen gevolgd aan de Utrechtse theatervakschool. Mannen als Willem Nijholt en
Huub Stapel vind ik fantastische acteurs. Ik moet acteren en tegelijkertijd model zijn, want van een van

Heb je weleens last v an afgu nst?

‘Natuurlijk maak je dat weleens mee. Laat ik het zo
zeggen: dit werk gaat me niet altijd makkelijk af, ik
ben ook maar een simpele jongen die keihard zijn
best moet doen. Als ik in Amsterdam een auditie heb
voor een rol, zitten er dertig Harolds met dezelfde
grote ambities. En als ik een shoot heb, komt het
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soms voor dat ik me moet omkleden in een klein toi- droom en leid het leven dat ik wil leiden. Daar ben ik
let. Daar zit geen spatje glamour bij. En ja, voor veel steeds trotser op.’
rollen spreek ik met een harde ‘g’ en rollende ‘r.’ Dat
To t 2005 had je, o nder m eer als ac c o u nt hoort nu eenmaal bij dit vak, maar daarmee moet ik
m anager v an het E 3- jo u r naal, altijd een b aan naast
wel mijn geld verdienen.’
Heb je een r elat ie o p dit m o m ent?

‘Nee, ik ben single. Het zou leuk zijn om een soulmate tegen te komen, maar Ik ben niet hopeloos op
zoek. Ik stap makkelijk op mensen af en vind het ook
geen probleem om alleen op vakantie te gaan. Op
mijn 22e heb ik met een rugzak een rondreis van zes
weken door de Verenigde Staten gemaakt. Die hang
naar vrijheid en dat avontuurlijke komt terug in mijn
werk. Als ZZP’er leer je veel mensen kennen, maar
neem je vaak ook snel weer afscheid van elkaar.’
Je v alt niet alleen o p v r o u wen.

‘Als twintiger had ik al een keer iets geprobeerd met
een jongen, maar van verliefdheid was absoluut geen
sprake. Ik heb ook altijd vriendinnen gehad. Na de
verbroken relatie met de moeder van mijn zoon was
ik een tijdje alleen. In 2005 werd ik verliefd op een
man.’
Ho e r eageer de je fam ilie en o m gev ing?

‘Erg goed. Ik heb fantastische ouders, bij hen was alles altijd al bespreekbaar. Toen ik vertelde dat ik weer
iemand had ontmoet, vroeg mijn vader: “Is het een
leuke meid?” Ik zei direct: “Nee, het is deze keer een
bink.” Met die mededeling hadden mijn ouders en
mijn omgeving totaal geen moeite.’
Je had o o k een ho o fdr o l in de v ideo c lip
v an Ger ar d Jo lings hit Ik p r o o st o p jo u , waar in de
liefde tu ssen t wee m annen c entr aal staat .

‘Ik vond het hartstikke leuk dat Gerard me vroeg voor
die rol. Hij wilde een statement maken, laten zien
dat twee mannen het ook gezellig met elkaar kunnen
hebben. Dat moet anno 2014 heel normaal zijn.’
Als je ev en geen o p dr ac hten heb t , wer k je
als tax ic hau ffeu r b ij het Venlo se b edr ijf Van B o m m el. Ku n je iet s m et de er v ar ingen die je in de au t o
o p do et?

‘Ik krijg er meer mensenkennis van, tegelijkertijd
neemt mijn drive om te presteren in de acteer- en modellenbranche toe. Ik heb namelijk regelmatig mensen in de taxi zitten die om verschillende redenen hun
dromen nooit hebben kunnen najagen. De één ging
jarenlang gebukt onder het katholicisme, de ander
verloor twee keer haar man en weer een andere klant
heeft zich jarenlang ondergeschikt gemaakt aan
de eigen partner. Ik heb bewust gekozen voor mijn
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je ac teer- en m o dellenwer k . To tdat je die v ast e jo b
v aar wel zei. Q u o t e u it een int er v iew: ‘E r zit een
zigeu ner in m ij.’

‘Die zit er nog steeds. De onrust van binnen heb ik
altijd al gehad. Ik wil niet extreem gebonden zijn en
vooral mijn hart en gevoel volgen. Ik hoef geen Ferrari, ben met weinig tevreden. Ik leid een fantastisch
leven en ben volgens mij nog nooit iets tekort gekomen.’
In een ander, r ec ent int er v iew, gaf je aan
‘in b alans’ te zijn. Wat ho u dt dat in?

‘Ik weet wat ik wil, maar ook wat ik niet wil. Mijn vak
is onvoorspelbaar, maar thuis vind ik rust. Dan lees ik
een boek of drink ik een glas wijn met vrienden. Ook
ik word ouder. Dat er grijze haren komen vind ik geen
probleem. Sterker nog: dat opent weer nieuwe perspectieven op de markt. Natuurlijk moet mijn hoofd,
waarmee ik nu toch mijn geld verdien, zijn karakter
behouden. Maar ik accepteer het leven zoals het is.
Eigenlijk leer ik mezelf steeds beter kennen. Het
stille, teruggetrokken jongetje van vroeger bestaat
nog. Maar ik ben ook de professional die leeft voor
zijn vak. En vergeet niet dat dat vak ook een rol is. Als
acteur of model wordt je afgerekend op het beeld dat
van je verschijnt in de pers, maar dat beeld zegt niets
over de persoon.’
Heb je eigenlijk v r ienden o v er geho u den
aan de wer eld waar in je wer k t ?

‘Désirée Manders ken ik al heel lang, ik vertrouw haar
volkomen. Ook model Monique Sluyter, die nu haar
eigen bureau runt, behoort tot mijn vriendenkring. Ik
ken veel zogeheten BN-ers, maar de meeste Bekende
Nederlanders zijn in het echt heel normaal.
Af en toe komt de bakkerszoon in mij naar boven: in
2009 heb ik de bruidstaart van Désirée Manders nog
gemaakt. Weet je wat het mooiste is? Dat mijn ouders, inmiddels dik in de zeventig, mijn leventje nog
bewust kunnen meemaken. Ik weet heel goed dat dit
werk een keertje stopt. Dan ga ik wel weer wat anders
doen. Maar deze ervaringen neemt niemand me meer
af.’ <

Marcel Abrahams (1975) werkt als strategisch communicatieadviseur voor brandingorganisatie Connect Limburg. In het verleden was hij als journalist actief
voor onder andere NRC Handelsblad.
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Anne Janssen (11) | Leerling brugklas topklas kunst Valuascollege Venlo | Uit Venlo (3e nationaal voorleeswedstrijd 2014) |
Genre: strips, spannend |Eerste boek: Dolfje Weerwolfje – Paul van Loon | Favoriet – Harry Potter en de geheime kamer –
J.K. Rowling | Koopt: Blauwe plekken – Anke de Vries

Koekeloere n b i j Ko o ps 4

DE VERBORGEN
GESCHIEDENIS VAN HET
ZOMERPARKFEEST
Muziek op de Elyzeese Velden

Hoe oud is het Zomerparkfeest? De teller
van de organisatie staat op 38 jaar, maar
zou het kunnen zijn dat het festival veel,
véél ouder is? Toen voorzitter Rom van
Strijp stuitte op een mysterieuze verwijzing
in een negentiende-eeuws krantenartikel,
verdween hij wekenlang in het Venlose

F ot o Pet er d e Ro n de

gemeentearchief. ‘Een warm bad, een oase
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van rust, dat archief. Concentratie op
door Rom van Strijp
foto’s Sjaak Peters /
Gemeentearchief Venlo
BUUN
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één ding. Tijdloos.’ De uitkomst van zijn
zoektocht verbaast.
BUUN
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Het begint op een doordeweekse zonnige vrijdagochtend. Thuis, aan de
laptop met uitzicht op de tuin. Ik google wat voor me uit. ‘Julianapark
Venlo’ tik ik, zomaar. De eerste verwijzing linkt naar Wikipedia. Niet verrassend, maar de tekst op de encyclopedische site is dat wel.
‘Het Julianapark in Venlo is gelegen ten oosten van de stadskern. Tot in
de 19e eeuw heeft op deze locatie de Elizeese Velden gelegen, net buiten de
Keulsepoort. Dit betrof een buitengoed, waar regelmatig bals en concerten
werden gegeven.’
Bals en concerten! Toen al? Die Elyzeese Velden zeggen me niets, althans niet in relatie tot Venlo. In de Griekse mythologie vormen ze de
verblijfplaats van de gelukzaligen; wat een prachtige verwijzing naar de
bezoekers van het hedendaagse Zomerparkfeest.
De kiem voor een obsessieve speurtocht is geplant. Een tocht met ups
en downs, moet ik toegeven. Met kleine euforische momenten, met
diepe teleurstellingen en urenlang vruchteloos vorsen. Wat waren die
Elizeese, Elyseese of Elyzeese Velden? En welke concerten werden er tot
in de negentiende eeuw dan gegeven? De hamvraag: borduurt het bijna
veertigjarige Zomerparkfeest voort op een stokoude stadstraditie?

Z o m erstra at fe e s t H e u t z s t r aat

eeRSte BeZOeK Na mijn prille ‘ontdekking’ die ochtend, ﬁets ik schoorvoetend naar het Gemeentearchief aan de Dokter Blumenkampstraat. Ik
plaats mijn bakﬁets op de kleine voortuinrotonde bij de ingang. Bea, die
ik nog ken van mijn eerste kamertje in Venlo op de Helbaek, schrijft me
in, begeleidt mij naar de leeskamer en biedt mij een kop kofﬁe aan. ‘Ik
haal wel iemand’, zegt ze.
Ik wacht en kijk om me heen. Wat
een serene rust. Al het omgevingsgeluid wordt geabsorbeerd door
dikke boeken. Ik hoor alleen wat
voorzichtige voetstappen over het
linoleum: daar is Phil, de nestor
van het Gemeentearchief. Ervaren,
gepokt en gemazeld. Dat merk je
meteen. Ik vertel daarom wat aarzelend mijn verhaal, wat eigenlijk
nog helemaal geen verhaal is.
Gelukkig is Phil oprecht geïnteresseerd. Hij toont me de lage boekenrekken met naslagwerken. Hij
realiseert zich op dat moment al dat ik aan het begin sta van een lastige
speurtocht. Zelf heb ik nog geen idee.
Phil demonstreert me een apparaat om microﬁches in te zien. Op die
manier kan ik de allereerste krantenartikelen over de stad Venlo lezen.
Ik nestel me achter die mechanische zoekmachine en begin als een kip
zonder kop van alles te lezen. Jos, een uiterst behulpzame medewerker van het archief, moet dat gezien hebben want hij komt naar me toe.
Eerst kijkt hij even, dan vraagt hij iets, gaat wat zoeken in gebonden
inventarisboeken en loopt vervolgens weg, een trap af. Als hij even later
terugkomt met een paar grijze archieﬂaden vol beduimelde tabblaadjes, begrijp ik dat hij in de kelders van het archief is gaan zoeken - voor
mij. Op de tabblaadjes staan in wisselend handschrift met pen en potlood jaartallen geschreven.
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GelIJKGeSteMden Ik kijk wat onwennig rond. Aan
de andere kant van de zaal zitten mannen volledig
van de wereld te zijn, verdiept in oude, dikke, vergeelde boeken. Ik durf nauwelijks geluid te maken.
Behoedzaam draai ik de bladzijden om van een boek,
al heb ik geen idee of dit mij zal helpen.
Omdat ik niet goed weet wat ik nu precies aan het
doen ben, blijf ik rondkijken. Dat valt op: ik word
‘ontdekt’. Voorzichtig zoeken de mannen aan de
overkant contact. Ik moet vertellen waar ik naar
speur. Even ben ik bang dat de magere aanleiding
voor mijn bezoek - namelijk een lemma op Wikipedia, als historische bron voor deze mannen ongetwijfeld derderangs - hoongelach zal veroorzaken. Maar
nee, ze kijken me juist geïnteresseerd aan.

Ik ﬁets goedgemutst terug naar huis. Met een omweg
door het Julianapark, vanzelfsprekend. In het park
staan wat kleine stukken stadsmuur die beneden het
maaiveld zijn aangetroffen. Het ﬁetspad gaat omlaag
en links en rechts liggen taluds, verwijzend naar de
ommuring van de stad. Ondergronds in het Julianapark liggen de resten van de afgebroken vestingwerken. Hier moet het dus allemaal gebeurd zijn. Maar
waar precies, en wanneer? En wat?

dOORwROeten
De volgende bezoeken aan het
archief bestaan uit het eindeloos doorzoeken van
krantenartikelen. Ik schuif systematisch over de microﬁches, van links naar rechts en van boven naar onder, dag na dag. Elke pagina observeer ik, elk artikel
lees ik diagonaal door en elke advertentie of aankonIk durf te vragen of er misschien al veel over bekend diging gun ik mijn aandacht.
is, over die Elyzeese Velden. Ik krijg enkele nuttige
‘...Muziek heeft een prominente plaats in het leven
aanwijzingen en tips van professionele vorsers, onder
van de Venlonaren tijdens de eerste helft van de newie Ragdy van der Hoek, historicus en auteur van tal
gentiende eeuw. Er wordt zowel in huiselijke kring
van historische boeken. ‘Kijk eerst eens in de Venlomuziek gemaakt, als in groter verband bij de schutclopedie’ zegt de een. ‘Heb je de Historische Stedenatlas
terij, het kerkkoor en de verschillende harmonieën die
van Frans Hermans al geraadpleegd?’ probeert de ande stad heeft gekend. Vreemd genoeg heeft de bezetting
der. Ze denken met me mee. Ik voel me thuis in dit gevan de Belgische troepen de muziekbeleving een boost
zelschap; mijn ontdekkingsreis is nu echt begonnen.
gegeven. Het buitengebied werd gebruikt als ruime
plek om grotere concerten en bals te organiseren...’
‘...Venlo was al sinds de Middeleeuwen een vestingstad. In de 17e en 18e eeuw werden de vestingHet zoeken werkt verslavend. Je hebt voortdurend het
werken om de stad nog uitgebreid met grachten en
gevoel dat je iets groots aan het ontdekken bent, dat
wallen. Buiten de wallen mocht niet gebouwd worje slechts een paar blikken verwijderd bent van een
den om een goed schootsveld te behouden voor de
enorme vondst.
militairen. Hierdoor bleef de bevolking geconcenEn dan vind ik inderdaad iets. Ineens. Althans, dat
treerd in het steeds dichter bevolkte stadscentrum.
denk ik. In de tekst van een advertentie:
Midden 19e eeuw verloren vestingsteden hun militaire nut en ten slotte werd door de regering besloten om de vestingstatus van veel steden op te
Nooit vertoond.
heffen. Ook Venlo mocht in 1867 de wallen slopen
Groot Kölner Hänneschen Theater,
en de omringende grachten dempen en kon daarna
niet met poppen, maar met levende personen.
beginnen met uitbreiding van de bebouwing. OnWOENSDAG 29 juni 1887
dergronds in het Julianapark liggen de resten van
Eerste groote Openings Voorstelling,
de afgebroken vestingwerken. Toen de wallen tusin de open lucht aan de Keulsche Poort.
sen 1867 en 1870 werden afgebroken, besloot men
Prijzen: Volwassenen 12 cts.; kinderen betalen de helft.
om aan de oostzijde van de stad, langs de HamAanvang 81⁄2 uur.
burgersingel, een rangeerterrein aan te leggen, dat
Tot een bezoek noodigt beleefd uit
aansloot op de Cöln-Mindener spoorlijn. Dit stuk
CARL KLEINERTZ, Directeur
spoor kwam in 1874 gereed en werd direct in gebruik genomen. Deze spoorlijn, welke via Straelen
helemaal doorliep tot aan Hamburg, werd in 1936
stopgezet. Vanaf 1952 werd hier, nadat alle resten
van de spoorlijn verdwenen waren, begonnen met
de aanleg van het...’
Het Hänneschen Theater, opgericht in 1802, best aat nog
steeds (zie www.haenneschen.de).
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De andere aanwezigen aan de tafel lezen gestaag door. En waarom
ook niet? Is dit wel wat ik zocht? De advertentie rept tenslotte niet over
concerten of bals. Wat zal worden bedoeld met een ‘Eerste groote Openingsvoorstelling?’ Is er voor 29 juni 1887 nog nooit iets georganiseerd?
Ik zoek verder in andere berichten rond deze datum. Ik lees de vele
culturele aankondigingen door, zonder resultaat. Na de euforie dus de
keiharde relativering. De advertentie moet bedoeld zijn voor een eenmalige theatervoorstelling. Niets wijst er op dat er ook concerten werden georganiseerd.

aanKOndIGInGen

Er staan meer van dergelijke aankondigingen in de
krant, georganiseerd door Sociëteit Amicitia, Sociëteit Prins van Oranje,
Café Pollen en Café National. Ook werd er, zo leer ik de dagen erna,
gemusiceerd in de tuin van de Heer Jentjens aan de Wezelsche Barrière.
Dit soort bals wordt ook als opluistering voor de kermissen genoemd.
‘...Overigens waren de Bals die bij gelegenheid der kermis zijn gegeven,
briljant en men heeft er zich in het algemeen goed geamuseerd, zoodat men
kan eindigen met te zeggen: “De Venlosche kermis was redelijk”...’
Bals en gefeest te over elders in de stad, maar urenlang zoekwerk levert
geen enkel aanknopingspunt voor de vermoede concerten op de Elyzeese Velden. Wel merk ik dat de vroegste stukjes uit het Venloosch Weekblad
van 1863 zijn. De Venlosche Courant begint bij 1869. Is dit wellicht gewoon
te laat in de tweede helft van de negentiende eeuw? Het zou kunnen dat
het toen al gedaan was met die Elyzeese Velden. Of misschien was de
term nog niet in zwang, maar werd de locatie wél gebruikt.
Van de andere kant: er waren blijkbaar alternatieve plekken zat voor levende muziek. Zo vonden concerten van het Philharmonisch Gezelschap
of de Venlose Fanfare in de negentiende eeuw plaats in Sociëteit Casino,
Sociëteit Prins van Oranje en Sociëteit De Hoop. Deze gelegenheden lagen verder weg van de binnenstad dan het huidige Julianapark. Zelfs de
grenzen met Kaldenkerken en Leuth waren geen drempel voor concertbezoek. Met andere woorden: waarom zou iemand iets op die Elyzeese
Velden gaan organiseren?

Z o m erstra at fe e s t H e u t z s t r aat

Het archieﬂeven begint me zwaar te vallen. Uren, middagen en weken
verstrijken met alleen schamele resultaten. Ik voel twijfel ontstaan over
deze hele onderneming. Ik jaag op spoken. Obsessief, dat wel. Want ik
droom ervan, of beter gezegd: ik nachtmerrie ervan. Wikipedia: misschien heeft iemand het zomaar verzonnen. Alle zwartgallige scenario’s
spelen door mijn hoofd.
In mijn enthousiasme heb ik cultureel jaarboek Buun al weken geleden
beloofd met een opmerkelijk artikel te komen. Nu realiseer ik me dat
ik me moet vermannen om de mensen van Buun te laten weten dat het
niet gaat lukken.

Het is buiten prachtig weer, maar ik móet naar het Integendeel. Ik moet onthutst constateren dat de
archief. Ik loop haast achteloos, als een ervaren ar- Elyzeese Velden nooit in het Julianapark hebben kúnchiefbezoeker, direct naar de leestafel en zoek naar nen liggen.
de driekleur in het voor de hand liggende schap.
StadSwallen
In het begin van de negentiende
eeuw waren de stadswallen nog intact. Pas tussen
‘...Venlose kasteleins organiseerden regelmatig con1867 en 1870 werden ze afgebroken.
certen op het buitengoed de Elyzeese Velden, een terrein buiten de Keulse Poort. Vóór de komst van de
‘...tijdens de stad nog vesting was, was het verboBelgen worden hier de Oranjefeesten georganiseerd
den buiten de wallen in steen te bouwen en werden ’s
ter gelegenheid van de verjaardag van de vorsten. ’s
avonds de poorten gesloten...’
Middags wordt er “de kokanje mast (= gladde klimpaal of klauterpaal, RvS) (…) beklommen” en ’s
Binnen de muren van de verstikkende stad konden
avonds is er aansluitend “bal met illuminatie” . Er
geen velden zijn geweest. Daar was gewoon geen
zijn militaire parades en soms, zoals in 1824, gratis
ruimte voor. Venlo barstte uit haar voegen en er was
drank voor het garnizoen...’
behoefte aan ruimte en lucht. Vlak buiten de LaarAha! Ik moet dus zoeken in de tijd vóór de eerste poort lag wel een gebied maar dat bleef beperkt door
kranten verschenen, begin negentiende eeuw. Toen de buitenwal.
maakte Frankrijk hier de dienst uit en dat zou de
‘...ten zuiden van de poort lag tussen de binnenste
naam Elyzeese Velden kunnen verklaren. Want vertaal
gracht en de stadswal een tuin, die “Lanckwaemes”
‘Elyzeese Velden’ in het Frans en je krijgt ‘Champs
of “Lange Wambus” werd genoemd...’
Élysées’. Nu ’s werelds beroemdste laan, maar in de
zestiende eeuw een groot veld net buiten het centrum
van Parijs. Vergelijkbaar met die Elyzeese Velden in Deze toch wel beperkte, ommuurde tuin zal nooit de
naam ‘veld’, laat staan ‘Elyzeese Velden’ hebben gehet historische Venlo.
kregen, ook niet in de volksmond.
Ik moet mijn blik verbreden. In de leeszaal struin ik
nu zelfs door met dikke strikken dichtgebonden Al- Tegenslag. Moet ik de digitale geschiedenis van het
gemene Staatkundige Nieuwsberichten uit het einde van Julianapark op Wikipedia gaan herschrijven? Conde achttiende eeuw en de Marktberichten van zelfs nog cluderen dat mijn zoektocht dan in ieder geval dáár
iets eerder, vroege voorlopers van de Venlose kran- goed voor is geweest? Samen met Ragdy staar ik verten. Liefdevol blader ik door oude documenten vol twijfeld naar de plattegronden van de stad Venloo uit
sierlijke letters geschreven op vergeeld geschept pa- het begin van de vorige eeuw. Het ene boek na het
pier. Het is allemaal nauwelijks leesbaar, soms zelfs andere komt op tafel. Ik laat me leiden door zijn proin het Frans opgesteld. En hoewel het interessante fessionalisme maar hang zelf al enigszins gevoelloos
zijpaden oplevert, vind ik maar geen bewijs van die in de ringen.
Elyzeese Velden in het Julianapark.
Dan een nieuwe gedachte. Als de Elyzeese Velden niet
het huidige Julianapark kunnen zijn geweest, lagen
de velden dan wellicht wat verder buiten de Laarpoort? Met een gereserveerd enthousiasme begin ik
weer te denken en te zoeken. We gaan verder met die
Laarpoort, waarvan in de achttiende eeuw de naam
veranderde. De aanduiding ‘Ceulsche Poorte’ of ‘Cölsche Poorte’ kwam in zwang.
‘De eigenlijke poort heeft niets bijzonders. Achter dezelve bevind zich nog een poort van de oude stadsmuren, dewelke nog heden gesloten word.’

RaGdY

Dan valt er post van Ragdy in de digitale bus. Blijkbaar heeft
het verhaal hem ook niet losgelaten.
‘...ik heb toch nog iets gevonden over de Elyzeese Velden. In een hoofdstuk
dat ik met Adri Gorissen over het culturele leven in Venlo tijdens de Belgische periode (1830-1839) schreef, en dat terug te vinden is in het boek
Tussen twee Tricolores komen ze voor! Ik ben benieuwd wat je nog aantreft!’
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De gebieden vlak buiten de poorten van de stad,
en zeker die van de Keulsepoort, waren toentertijd
schootsvelden.
Z om erstraatfeest H eu tz straat
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‘… de schootsvelden, de open gebieden wat vrij van bebouwing moest blijven voor vrij zicht op de vijand...’
In het geval van de Keulsepoort kom je dan in het gebied ten zuidoosten
van de toenmalige ommuurde stad. Vlak buiten de poort liggen de arealen van de Panhuismolen, de Laar en ‘t Zand. Als de Elyzeese Velden hebben bestaan, kunnen ze heel goed in dat buitengebied hebben gelegen
- dat zou overeenstemmen met de vermelding in Tussen twee Tricolores.
Bronnen
- Venloclopedie - Encyclopedie voor
Venlo, 1992
- Frans Hermans, Historische
stedenatlas van Nederland,
dl 6, Venlo, 2000
- Fr.J. Hermans, J.M.W.C. Schatorjé,
C.M.F. Verkuylen (red.), Tussen
twee Tricolores: een Limburgse
vestingstad onder Nederlands en
Belgisch bestuur (Venlo 18151850), 1990
Gemeente Archief Venlo, Stedelijk
archief, inventaris nummer 1481,
verslag van de feestelijkheden
t.g.v. de verjaardag van de koning
in 1824
- Wikipedia

HeUtZStRaat Als ik de kaart goed bestudeer, keert plotseling het
gevoel van euforie terug. Dat buitengebied van toen is nu de wijk van
Stalbergweg, Panhuisstraat, Noldusplaats, Kaldenkerkerweg, Zandstraat, Vrouw Traasstraat en… de Heutzstraat! De straat waar in 1977
het Zomerstraatfeest begon, de voorloper van het Zomerparkfeest. Twee
edities vonden in die Heutzstraat plaats, waarna het festival voorgoed
verhuisde naar het Julianapark.
Met een beetje goede wil is de muzikale en theatrale achttiende-eeuwse
traditie, gestart vlak buiten de Keulse-poort, via het Zomerstraatfeest
overgegaan op het Zomerparkfeest. Dit jaar vieren we het achtendertigste Zomerparkfeest, maar de traditie is in cultuur-historisch perspectief
al eeuwenoud.
Het ‘Bal der Laatste Bonnen’, traditioneel de allerlaatste uurtjes van het
Zomerparkfeest, heeft daarmee een extra betekenis gekregen. De bals op
de Elyzeese Velden waren een opluistering voor en door de kasteleins, en
dat ‘Bal der Laatste Bonnen’ vervult precies die functie: na aﬂoop schuifelen bezoekers naar de stad om nog even in caféetjes door te zakken.
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En wie in Venlo-Oost woont, slentert in die late uurtjes tenslotte naar
huis terug via de achttiende-eeuwse Elyzeese Velden.

dit een bijZondere plek Zijn geweeSt.

bladZijden.

nawOORd

Dank ben ik verschuldigd aan de medewerkers van het
Gemeentearchief, zoals Jos Hendrikx, Phil Janssen, Sjors van den Hombergh en Bea Noya voor al hun steun, kofﬁe en betrokkenheid. Speciale
dank gaat uit naar de professionele hulp en het enthousiasme van Ragdy van der Hoek, die mij op het juiste moment op de goede weg zette
waardoor ik alleen verder kon. <

Venlo en werkt hij bij Océ, tegenwoordig als internationale consultancytrainer.
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Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs Élysées!

Rom van Strijp (Amsterdam, 1959) is vanaf 2007 voorzitter van het Zomerparkfeest. Sinds 1984 woont hij in
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in Elsloo of Asselt gesitueerd moeten worden, maar
Stoel stelt dat Hasselt, even ten zuiden van Lomm, de
historische plek moet zijn. De zoekactie levert haar
hoongelach op vanuit de professionele vakwereld: ze
vindt niets en kan niks bewijzen. Maar na een interview in het Dagblad voor Noord-Limburg belt een boer

S i e d l u n g S k a m m e r | Het Meulenveld is om
meerdere redenen boeiend. Er bestaan luchtfoto’s,
gemaakt door de RAF boven Lomm, die zigzag-sporen
tonen van Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. En in 2001 vinden leden van de Historische
Werkgroep twee Romeinse vrouwengraven bij de Veldense boerderij Heyligershof, vlakbij de plek waar later de cultusplaats wordt opgegraven. Aardewerken
potten en borden, restanten van een bronzen fibula
en menselijke crematieresten komen uit de graven
waarvan er een gedateerd wordt omstreeks vijftig jaar
na Christus en de ander zeventig tot honderd jaar na
Christus. Omdat ten zuiden van Heyligershof ook Romeins bouwmateriaal wordt gevonden, trekt de werkgroep de voorzichtige conclusie dat ergens in dit gebied in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus
een Romeinse villa moet hebben gestaan. Na proefopgravingen krijgt de plek van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB (nu de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed) het stempel ‘van zeer
hoge archeologische waarde’. Het akkergebied lijkt
een Siedlungskammer te zijn, een geografisch begrensd
bewoningsgebied met nederzettingen, grafvelden en
andere vormen van landgebruik die een bepaalde samenhang hebben. Zeldzaam dus.

De Vel den se boerderi j H eyl i g ershof, g ebou w d i n een g ebi ed
w aar de m en s al ru i m 2 0 0 0 jaar w erkt, w oon t en beg raaft.
O v e rzi c h t s fot o ge m aak t door op gr a v i n g stea m AD C t i jde n s h e t b l o ot le gge n
v a n d e g r e p p e l s e n p aal s p or e n v a n he t
o pen l u ch t h e i l i gdom p al aan d e Ma a s
i n L o m m ( B r on AD C Ar c h e oP r oj e ct e n) .

Alles wat met archeologie in de dorpen Arcen, Lomm en Velden te maken heeft, begint bij juf Stoel. Vraag het maar aan de inwoners. Als
er iets in de grond gevonden wordt, ‘môtte we juf Stoel belle’. Johanna
Stoel (Heerlen, 1922), bijna haar hele leven werkzaam op de basisschool in Lomm, laat zich niet snel wat wijsmaken. Vanaf 1981, als ze
de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden opricht, is ze een pain
in the ass voor iedereen die respect voor lokale historie ontbeert. Stoel
en haar vrijwilligers, gekscherend The Golden Girls & The Silver Boys
genoemd, liggen regelmatig dwars als er weer een historisch pand
onder de slopershamer komt of als een loonwerker zijn graafmachine in een prehistorisch grafveld zet. De werkgroep moet vechten. Ze
heeft met ongeïnteresseerde bestuurders te maken die ondanks herhaaldelijk verzoek weigeren een monumentenlijst op te stellen. Dan
maar zelf de geschiedenis redden: sinds de jaren tachtig zijn honderden
historische voorwerpen naar het streekmuseum in buurtschap Hasselt
gesleept. Ook van Stoel en consorten zijn succesvol uitgevoerde plannen om het verval van monumenten als het kasteel, de schanstoren en
de watermolen van Arcen, Huis de Spieker in Lomm en het Hoogwaterhuis in Hasselt te voorkomen.

V i k i n g e n | In feite hebben we ook de vondst van de cultusplaats aan
Stoel te danken. Ze zorgt ervoor dat het Meulenveld, een groot akkercomplex tussen de dorpskern van Lomm en de Maas, een beschermde
status krijgt. Dat heeft alles te maken met haar zoektocht in 1969 naar
de verloren gegane Noormannenburcht Ascloa. Die zou volgens kenners
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E en bag g ersc h i p van DC M E x p l oi t ati e Lom m B V u i t H ei jen
g raaft een hoog w aterg eu l i n Lom m tu ssen de M aas en de
dorp skern . De p l ek w aar de c u l tu sp l aats g el eg en heeft i s n a
het arc h eol og i sc h on derz oek c om p l eet afg eg raven .

in Lomm haar op. Hij heeft in een akker dikke muurresten aangetroffen. Stoel gaat meteen graven, enkele schoolkinderen helpen mee. Ze stuit inderdaad
op zware funderingen van muren. Ze blijken echter
niets met Noormannen te maken te hebben; het zijn
laatmiddeleeuwse restanten van een molen. ‘Provinciaal archeoloog Bloemers was boos dat ik zonder
overleg was beginnen te graven, maar eigenlijk was
hij blij dat Lomm weer een archeologisch monument
rijker is’, zegt Stoel achteraf in een radio-interview.

Hoogwatergeul |

De opgraving van de molen
door de bevlogen en eigengereide Stoel in combinatie
met de luchtfoto’s en grafvondsten zijn aanleiding om
in 2003 de plannen voor de hoogwatergeul in Lomm,
precies in dat gebied, drastisch aan te passen. Die
hoogwatergeul is nodig om de Maas meer ruimte te geven na de overstromingen van 1993 en 1995. Daarvoor
moet onder meer in het Lommse akkercomplex een
ecologische bufferzone komen, een geul om overtollig
Maaswater op te vangen. Een gedegen archeologisch
onderzoek is vanwege de beschermde status wettelijk
verplicht. Archeologen van het bureau ADC ArcheoProjecten gaan van augustus 2006 tot en met maart 2010
aan de slag in het 72 hectare grote gebied. In drie fa-
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ses trekken graafmachines ruim tweehonderd werkputten, zogenoemde
proefsleuven, waarin een archeologisch team van zeventien mensen de
grondsporen blootlegt. Tien andere deskundigen bestuderen de vondsten
en nog eens vier personen zijn belast met de uitwerking van de rapporten
waarin alle werkzaamheden en vondsten met behulp van grafieken, tekeningen, plattegronden en foto’s tot in detail worden weergegeven.

R eco n stru c t i e t e k e n i n g v an de cult us pl a a ts i n G ou r n ay- s u r -Ar on de in d e
F ra n se P i c ar di e u i t h e t b oe k K e lt e n e n
d e L a g e Lan de n .
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C u lt u S p l a a t S | Het laagterras bij de Maas is al eeuwen interessant
voor de mens. De vondst van vuurstenen artefacten in Lomm bewijst dat
al in de Steentijd jagers er zochten naar vis en wild. Vanaf de Bronstijd
veranderden de bossen op de Maasoevers in akkers en weidegrond. Uit
die periode vinden archeologen paalstructuren terug, die wijzen op de
aanwezigheid van zogenoemde spiekers, opslagplaatsen voor graan, stro
en hooi. Verbouwd werden gerst, emmertarwe en mogelijk eenkoorn en
haver. In diezelfde tijd werden er in het opgravingsgebied voor het eerst
mensen begraven. Archeologen vinden urnen in de grond met crematieresten van drie doden uit de Late Bronstijd (1200 tot 800 voor Christus).
Daarna lijkt de dodenakker op te schuiven naar de directe oever van
de Maas. In december 2007 vinden de archeologen daar een aantal
grafkuilen. Ook stuit het team op zandverkleuringen die wijzen op de
aanwezigheid van greppels. Interessant, maar omdat het weer slecht
is, stelt het team de opgraving uit.
In de voorjaarszon van mei 2008 wordt een compleet crematiegrafveld
blootgelegd. De greppels blijken een rechthoek te vormen, evenwijdig
aan de Maas. Een cultusplaats. De omvang van deze Viereckschanz, zoals zoiets in vaktermen heet, maakt het tot een bijzondere vondst voor
Noordwest-Europa. ‘Volgens de literatuur is het een nemeton, de oudKeltische vertaling voor heiligdom, wat gelijkenissen vertoont met nemus, een Latijns woord’, zegt de Belgische archeologe Evelien Taelman
in haar verhandeling Riviervondsten en rituele deposities uit de Late IJzertijd
en Romeinse Tijd in het huidige België en Zuid Nederland. ‘Met dit woord
duidde men een heilig woud of een specifieke open plaats in het woud
aan. Nemus werd ook gebruikt om een omheinde ruimte aan te wijzen.’

u n i e k | Cultusplaatsen zijn in Nederland niet
nieuw. De meesten zijn blootgelegd in Noord-Brabant.
Maar ook in Den Haag, Utrecht, Barneveld, Nijmegen,
Sittard en Itteren zijn structuren van een openlucht
heiligdom aangetroffen. Toch is Lomm speciaal: grote
grafvelden van twintig of meer graven uit de Midden
en Late IJzertijd zijn in Nederland op de vingers van één
hand te tellen. In en later ook buiten de cultusplaats
worden 61 crematiegraven gevonden. Daarmee is het
één van de grootste uit deze periode in het Maasdal.
De goede conservering van de verschillende structuren
(te danken aan een laag rivierklei) en de nauwe samenhang tussen grafveld en cultusplaats bij de Maas wordt
door de teamleden al snel uniek genoemd. Is er misschien sprake van een directe relatie tussen de aanleg
van grafvelden, het uitvoeren van rituele handelingen
en de nabijheid van de rivier?
De spanning in Lomm stijgt. Krijgen archeologen
aan de hand van ongeschonden bodemresten een
zeldzaam inkijkje in de spirituele belevingswereld
van prehistorische bewoners van dit deel van het
Maasdal?

of dodenritueel. Het gebouw is in ieder geval gemaakt
voor grafrituele handelingen.
Behalve de spieker worden op het binnenterrein in
Lomm nog twee vierpalige structuren blootgelegd en
twee bouwsels met als basis drie palen. Het is moeilijk
te constateren of de structuren voor eenmalig gebruik
zijn geweest. De dodenhuisjes zullen uit niet veel meer
hebben bestaan dan vier palen en een iets verhoogde
plankenvloer. Na gebruik werden ze mogelijk verbrand
of hebben ze zelfs gediend als onderdeel van de brandstapel. De meningen over het gebruik van deze gebouwen zijn verdeeld.

water |

Het opgravingsteam zegt aan de hand van
gevonden aardewerk dat de cultusplaats in de loop van
de vierde eeuw voor Christus moet zijn gebouwd. Er is
door de toenmalige bewoners doelbewust gekozen
voor een ligging met een ingang dicht bij het water.
Blijkbaar was het belangrijk om het verwantschap met
het water te benadrukken. Onderzoekster Taelman citeert in haar publicatie de Romeinse schrijver Tacitus,
die na de IJzertijd leefde. Hij beweerde dat priesters
en druïden eisten dat verering plaatsvond in de natuur. ‘Er mochten geen tempels met muren en daken
gebouwd worden. Doordat natuurlijke verering op natuurlijke locaties hoorde voor te komen, zijn er amper
materiële resten bewaard. Hier en daar kan men een
altaar hebben geplaatst, maar het is duidelijk dat de
verering in openlucht plaatsvond.’
De archeologen in Lomm associëren de cultusplaats
vlak aan de Maas met het grafritueel en dat is niet
bij alle gevonden cultusplaatsen in Nederland het
geval. Juist daarom heeft het openlucht heiligdom
van Lomm een toegevoegde waarde. De vraag is hoe
de cultusplaats bijna 2400 jaar geleden precies is gebruikt? En waarvoor dienden de gebouwtjes? Waren
het offertafels, altaren of voorlopers van een lijkenhuisje, de verblijfplaats van de dode? Wat doet een
rij palen midden in de omwalling: is het een scheidingswand?
Oud-conservator van het Limburgs Museum Leo Verhart schrijft in zijn boek Op zoek naar de Kelten dat het
zeer aannemelijk is dat ‘de palen of versierd waren
of dat er allerlei zaken aan opgehangen werden’. De
conclusies zijn voorzichtig. Bodemvondsten leggen
nu eenmaal slechts een deel van het ritueel bloot. Van
andere zaken, zoals organische offergaven, bovengrondse activiteiten en deposities in de Maas, ontbreken de sporen.

d o d e n H u i S j e S | De grote rechthoekige greppel
van de cultusplaats in Lomm heeft een omtrek van 38
bij 33,5 meter en lijkt een barrière te vormen; mogelijk
is het een afscheiding tussen het rijk van de levenden
en de doden. Opvallend is dat de enige toegang tot de
cultusplaats een soort brug over de westelijke zijde
lijkt te zijn geweest, aan de kant van de Maas waar de
zon onder gaat. Langs de noordzijde en een deel van
de oostkant van de greppel heeft een rij palen gestaan.
Het lijkt op een afscheidingswand. Opvallend is verder
de ligging van een kleinere rechthoekige greppel van
zeven bij acht meter binnen de grotere, met eveneens
een bruggetje over de westelijk zijde.
Binnen de rechthoek vinden archeologen nog meer
paalzettingen in de grond. De houten palen zelf zijn
verdwenen, maar de paalsporen zijn herkenbaar omdat er een andere kleur zand in de ruimte van het verrotte hout gespoeld is. De grootste constructie in de
cultusplaats moet een zespalig gebouw zijn geweest.
Het lijkt op een soort graanschuur voor opslag van gewassen. Maar deze spieker valt op door de grote diepte
van de ingegraven palen en door een iets afwijkende
noord-zuid oriëntatie in vergelijking met andere spiekers. De palen zijn gebruikt om een oppervlak van bijna zestien vierkante meter te dragen: bijvoorbeeld een
vloer van hout met misschien een dak erboven. Vermoedelijk is deze spieker in verband te brengen met
de cultusplaats en moet de structuur wellicht gezien o f f e r S | Vanaf de Midden-Bronstijd (1575 – 1200
worden als een platform (misschien een tempeltje, voor Christus) waren natte locaties zoals beekdalen,
een hoofdgebouw of een dodenhuisje), bedekt met vennen, moerassen, bronnen en rivieren belangrijke
aarde of plaggen, dat onderdak biedt aan een cultus plekken voor het bewust verstoppen of dumpen van
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kostbare bezittingen - zogenoemde deposities. ‘Het is duidelijk dat water
een rituele functie vervulde en men op die manier probeerde in contact
te komen met het bovennatuurlijke’, schrijft Evelien Taelman. ‘Dat contact kon enkel in de natuur tot stand komen: die vormde de verbinding
met de onzichtbare bovenwereld. Men kan die heilige plaatsen hebben
beschouwd als ingangen naar de plaats waar de goden leefden. Iedere

Boe r d e r ij D e Voor t a a n de Rijksweg in Lo mm. De Vo o rt, een veldn aam die meest al
d uid t op e e n d oor w a a d b are plek o f brug bij een beek o f rivier.

Maas vermoedelijk een cultusplaats geweest ter ere
van godin Rura. Er is daar een altaar uit de Maas opgevist dat aan haar gewijd was.
In Lomm stroomt slechts één beek de Maas in, de Haagbeek, op de plek waar Jo Stoel de Middeleeuwse molenresten vond. Wel ligt evenwijdig aan de cultusplaats,
ter hoogte van de Rijksweg, het gehucht De Voort, een
veldnaam die meestal duidt op een doorwaadbare plek
of brug bij een beek of rivier. Maar resten hiervan zijn niet
gevonden.
Archeologen kijken tegenwoordig wat genuanceerder
naar cultusplaatsen. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen natuurlijke cultusplaatsen, waar voorwerpen
zijn geofferd in een moeras of rivier, en door mensen
gecreëerde cultusplaatsen. Het bijzondere in Lomm is
dat beide samenkomen. Een aanwijzing dat de Maas bij
Lomm heeft gediend om kostbaarheden in te deponeren is een baggervondst van een bronzen zwaard van het
type Gündlingen.
En er zijn meer baggervondsten die het archeologisch
team wellicht niet kende. Het in 2012 verschenen boek
Velde tusse grens en Maas toont twee bronzen zwaarden. Eén ervan is in 1935 uit de Maas bij Velden opgebaggerd en is waarschijnlijk het zwaard dat in het
ADC-rapport wordt bedoeld. Het is onbeschadigd
en destijds door bemiddeling van de Venlose amateurarcheoloog L.D. Keus aangekocht door het Rijksmuseum

elite |

Een ongebruikt, vlijmscherp zwaard in het
water gooien, wat steekt daarachter? Archeologen
zijn het hierover nog lang niet eens. ‘Bij het opbaggeren van objecten kan men geen beroep doen op
mooie archeologische sporen waaruit men wetenschappelijke conclusies kan trekken’, legt Taelman
in haar onderzoek uit. ‘Zwaarden of andere kostbaarheden kunnen kilometers zijn meegesleurd in
de rivier vooraleer ze werden opgebaggerd’. Over
het algemeen wordt aangenomen dat het offeren
van kostbaarheden een teken van aanzien en macht
is. Lokale stamhoofden die hun gebied goed weten
te verdedigen, worden rijk door handel in grondstoffen en producten. Bij rijkdom en status passen
symbolen als sieraden en wapens. ‘Het bezitten van
brons en ijzer was voorbehouden voor de elite binnen een stam’, schrijven klassieke auteurs volgens
Taelman. ‘De stamleden die niet tot de aristocratie
behoorden, moesten hun meerdere erkennen in die
elite die hoger op de sociale ladder stond. Wanneer
de andere stamleden aanvoelden dat de macht van
de elite te hoog opliep, konden zij aan de alarmbel
trekken. Het groter geworden onderscheid tussen
de gewone bevolking en de rijkelui kon teniet gedaan worden door het ritueel deponeren van objecten. Hiermee ging gepaard dat men soms uiteindelijk toch de status kon verhogen: wanneer bleek dat

Bronzen zwaard gevonden in de Maas bij Velden.

berg, bron of rivier stond in verbinding met een god. Daar waar de heilige plaats gesitueerd was, raakten de twee werelden elkaar. Omdat alles
wat gebeurde tijdens hun leven werd bepaald door de goden en geesten
van voorouders, moest er een uitwisseling in de vorm van offers zijn’. Het
zijn vermoedelijk priesters of stamleiders die zwaarden, ketels, sieraden
of aardewerk, en soms zelfs lijken, in het water werpen. Offerandes om
de goden gunstig te stemmen. Onder het motto ‘Voor wat, hoort wat’,
schrijft Herman Clerinx uit de Belgisch-Limburgse hoofdstad Hasselt, onder meer beheerder van het Belgisch Genootschap voor Keltische Studies,
in zijn boek Kelten en de Lage Landen. ‘De mens heeft niet alles in de hand.
Natuurelementen, ziekte, pech en het lot oefenen een sterke invloed uit.
Wij bezitten antibiotica en verzekeringen, maar die lapmiddelen kende de
prehistorische mens niet. Alleen goden konden hem helpen.’

Z w a a r d e n | Archeologen proberen te achterhalen of de cultusplaats
in Lomm een lokaal of een bovenlokaal karakter had. Was de religieuze
plek een dorpsheiligdom of kwam het bezoek regelmatig uit de verre omtrek? Andere cultusplaatsen met een lokaal karakter zijn gevonden in de
nabijheid van nederzettingen. Maar met uitzondering van één erf van een
boerderij met bijgebouwen uit de Vroege IJzertijd zijn er in Lomm geen
overtuigende bewijzen voor bewoning gevonden. De mensen moeten op
hoger gelegen terrassen hebben gewoond waar ze minder te duchten
hadden van overstromingen.
Cultusplaatsen van regionaal belang worden vooral aangetroffen bij
samenvloeiingen van rivieren. Zo is bij de monding van de Roer in de
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Bronzen zwaard uit de Vroege IJzertijd opgebaggerd uit de Maas in Velden. Een opmerkelijk fraai en gaaf exemplaar (Bron: Rijksmuseum van Oudheden in Leiden).

van Oudheden in Leiden. Het zwaard dateert uit de Vroege IJzertijd (800-500 voor Christus). Het is een opmerkelijk gaaf exemplaar met een lengte van 72,6 centimeter
en een diepte van zes centimeter. Langs de vlijmscherpe
snede loopt een groef die als versiering is aangebracht.
Als de redactie van het boek bij het Rijksmuseum voor
Oudheden in Leiden vraagt om extra informatie blijkt dat
er nog een tweede zwaard is gevonden in de Maas bij Velden. Het ziet er naar uit dat dit beschadigde zwaard wel
gebruikt is. Het wapen is 53 centimeter lang en draagt
inventarisnummer 1936/9.1. Verdere informatie over de
zwaarden ontbreekt. In het Limburgs Museum hangt
ook nog een zwaard (collectienummer 1175), gevonden
in Arcen, in één van de vitrines.

men het zich kon permitteren objecten weg te werpen, vergrootte het ontzag. Zo bekwam men een
dubbel effect: tegelijk werd de kloof gedicht, maar
bleef het aanzien behouden. Het gegeven kreeg
een officieel karakter door de handeling in een ceremonieel kleedje te steken en op steeds dezelfde
plaats uit te voeren.’

menSenofferS |

Dat kan echter niet voorkomen
dat er regelmatig conflicten zijn. Klassieke schrijvers
melden vol afschuw dat er stammen bestaan die mensen onthoofden als ritueel offer. In een cultusplaats in
het Noord-Franse Ribemont-sur-Ancre vinden archeologen in greppels tweehonderd skeletten van volwas-
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sen personen. Leo Verhart schrijft in zijn boek Op zoek naar de Kelten dat
daartussen ook botten zitten ‘van enige tientallen paarden en zeer veel
wapens. Een recente interpretatie is dat hier de gedode strijders met wapenuitrusting en paarden als een macaber tableau vivant stonden opgesteld.’

Te n zu i d e n v an h e t op e n l u c h t he iligd o m wo rdt e e n op v al l e n de p l a t t e gr ond
a a n g e tro ffe n ( s t r u c t u u r 2 ) . I s d it e e n
‘f a n u m ’ ge w e e s t , e e n G al l o- R om e ins
te m pe l tj e ? Om dat h i e r on de r me e r e e n
ste n en f un de r i n g on t b r e e k t e n e r na uwe l i j k s ke n n i s i s v an h ou t e n t e m p e lt j e s
i n d e G a ll o- R om e i n s e w e r e l d b lij f t d e
twi j f el be s t aan . H e t c e n t r al e v ie r ka nt e
g ro n d pl an z ou de ‘ c e l l a’ ( h e t c e nt r a le
d e el v a n de t e m p e l ) k u n n e n z i j n ge w e e s t
en d e twe e aan b ou w s e l s z ou den m oge l i j k d eel u i t h e b b e n ge m aak t v a n e e n
o v e rd e k te z u i l e n gan g, e e n ’ p or t icus ’.

In de binnenste en buitenste greppel van de cultusplaats in Lomm zijn
ook menselijke botresten gevonden, maar de fragmenten zijn zo klein
dat sporen van geweld niet te achterhalen zijn. Verhart schrijft dat ‘bij het
baggeren in rivieren dikwijls menselijke skeletresten aan het licht komen.
Hoewel het lastig is die vondsten te interpreteren en te dateren staat wel
vast dat botten van mensen die naar boven zijn gekomen op plekken in de
Maas, waar ook metalen voorwerpen zijn opgebaggerd, stammen uit de
IJzertijd. In Lith, Noord-Brabant, zijn tientallen mensen, vooral mannen
maar ook vrouwen en kinderen gevonden waarbij op veel van de botten
sporen van geweld zichtbaar zijn. De grote vraag is of dit mensenoffers
zijn of over de kling gejaagde krijgers, boeren en dorpelingen.’

druïden |

‘Niettemin moeten, naast cultushandelingen en rituelen,
althans binnen sommige Viereckschanzen, ook wereldlijke activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals rechtspraak of handel’, stelt Herman Clerinx.
‘Viereckschanzen hadden wellicht verscheidene functies naast elkaar. In tijden van nood zal de bevolking binnen de structuur - met gracht en omheining met palen - zijn gevlucht, en misschien woonden er permanent
enkele figuren.’ Ook volgens Leo Verhart ‘kan gedacht worden aan rechtspreken of een centrale vergaderplaats. De cultusplaats in Noord-Frankrijk met vele resten van botten en wapens lijkt meer met oorlogsriten of
politieke activiteiten te zijn verbonden’.
Naast de elite, de aristocratie, krijgers en boeren, waren er in de IJzertijd
nog druïden, barden (dichters) en vrije lieden die als ambachtsman of als
vrije krijger actief waren, vertelt Evelien Taelman. ‘De druïden hadden
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naast een politieke functie ook een belangrijke rol als
onder andere rechters, tovenaars en geneesheren. Bij
de religieuze rituelen waarbij materiële en mensenoffers werden gebracht, speelden zij een leidende rol’.
Uit het oorlogsverslag De Bello Gallico van Julius Caesar
valt af te leiden dat de Romein de macht van de druïden interpreteerde ‘als de enige bevolkingsgroep die
naast de krijgers veel aanzien genoot en de gewone
bevolking onderdrukte’.
Dankzij de geschriften van Diodorus van Sicilië uit de
eerste eeuw voor Christus weten we waar die macht op

N u m m eri n g van g evon den stru c tu ren en g raven l an g s de M aas
i n Lom m . Stru c tu ren C 1 en C 7 z i jn de rec h thoeki g e g rep p el s
van de c u l tu sp l aats. In de m eest l i n kse g rep p el , even w i jdi g
aan de M aas, i n rood g ekl eu rd p aal sp oren van een bru g of
toeg an g .

zoektocht in de literatuur levert ook geen vergelijkbare
voorbeelden op. Aanvankelijk wordt de plattegrond als
schuur of bijgebouw gezien, maar gelet op de sterke
nadruk van het rituele gebruik van het landschap is gekeken of het gebouw misschien geïnterpreteerd moet
worden als fanum, een Gallo-Romeins tempeltje, al
ontbreekt hier een stenen fundering. Het centrale vierkante grondplan zou dan de cella zijn en de twee aanbouwsels zouden mogelijk deel uit hebben gemaakt
van een overdekte zuilengang, een porticus. Maar iedere
aanwijzing voor de aanwezigheid van een ambulatorium

Overz i c h t van c rem ati eg raven i n en om de c u l tu sp l aats w aarbi j arc h eol og en h et g esl ac h t van de overl eden e h ebben p roberen
aan te g even n et al s de aan w ez i g h ei d van g rafg i ften z oal s
g l az en ‘ l a Tèn e’ arm ban den . In g raf D2 6 ( l i c htbl au w ) z i jn
c rem ati eresten g evon den van ( w aarsc hi jn l i jk) m oeder en baby.

gebaseerd was: ‘De druïde moest niet enkel aanwezig (de omgang van een rond gebouw) en een temenos (een
zijn bij ieder offer, hij moest het ritueel ook in goede omgreppelde of omheinde tempelhof ) ontbreekt. De
banen leiden, want alleen hij wist hoe het moest’.
vraag is of zo’n greppel in Lomm nodig was: het hele
gebied heeft namelijk een religieuze betekenis.
t e m p e lt j e | Behalve het openlucht heiligdom Spijtig genoeg is er te weinig bekend over houten temzien archeologen ten zuiden van de cultusplaats, pels in de Gallo-Romeinse wereld om vast te stellen
meer centraal in het akkergebied op een hooggelegen of er naast de cultusplaats in Lomm nog een tweede
deel direct naast de belangrijkste nevengeul van de heiligdom is gevonden. Maar boeiend is het wel.
Maas, nog een opvallende structuur in de bodem. Een
groep van negentien paalsporen verklapt een gebouw m o e d e r e n b a b y | Opmerkelijk is dat het arvan zo’n tien bij twaalf meter groot. De plattegrond is cheologenteam de vondsten van het grote urnenveld
niet compleet, een aantal paalsporen ontbreekt. De op de Bong niet in het onderzoek heeft betrokken.
maatvoering van dit gebouw lijkt niet op elders gevon- Op het huidige adres Bong 18 redt Hay Gout van de
den plattegronden van boerderijen uit de IJzertijd. Een Historische Werkgroep in 1991 minstens achttien
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grafurnen met crematieresten voordat de landeigenaar het perceel door
een graafmachine laat egaliseren. Gout maakt zelfs een opgravingstekening. Urnen van Harpsted-achtig aardewerk uit de periode 700 tot 400
voor Christus en Schrägrand- en Laufelder-aardewerk uit de periode 700
tot 500 voor Christus gaan naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) voor onderzoek. De datering van het urnenveld
sluit vrij goed aan op de oprichtingsdatum van de cultusplaats in Lomm.
Hebben lokale bewoners die eerst een urnenveld op de Bong inrichtten,
later gekozen voor een begraafplaats bij de rivier?
In en rond de vierhoekige greppel in Lomm zijn er bijna zestig crematiegraven. Die worden in clusters aangetroffen, mogelijk om familieverbanden te benadrukken, zo schrijven de archeologen. Omdat de meeste
mensen zonder aardewerken urn zijn bijgezet, kunnen maar 23 graven
gedateerd worden. De oudste graven liggen binnen de greppels van het
heiligdom, de wat jongere in een cluster op en naast de greppelrand ten
zuiden van de cultusplaats. Ten oosten van de omheining liggen crematiegraven uit de Romeinse tijd. Het oudste graf, D25, ligt bijna midden
in de cultusplaats. Datering volgens de C14-methode geeft ons als periode 393 en 205 voor Christus. Drie glazen armbanden die tussen de crematieresten zijn gevonden, scherpen de datering aan: eind derde eeuw voor
Christus. In de grafkuil zijn botten gevonden van een jonge volwassene
(18-25 jaar) en een bot van een zuigeling. Armbanden? Een jonge vrouw
dus? Met haar baby? ‘Mogelijk gaat het om een vrouw die bij de geboorte
van een kind is gestorven’, zo staat in het ADC-rapport.

In een grafveldje ten zuiden van de cultusplaats halen archeologen
fragmenten van (vaak) verbrand aardewerk. Hier uit crematiegraf
1 links een pot, van het type terra nigra, en rechts een kruik met
gladde wand en bolle buik (60 na Christus) (Bron: ADC)

E en terra n i g ra p ot en een n og g aaf bord van terra si g i l l at a,
u i t c rem ati eg raf 6 . H et bord m oet g eïm p orteerd z i jn van u i t
Z u i d- F ran kri jk ( 5 0 - 1 0 0 n a C h ri stu s) ( B ron : ADC )

Oran je p ot m et een g roef op de w an d u i t c rem ati eg raf 9 , m og el i jk een l okaal baksel ( 1 e eeu w n a C h ri stu s) ( B ron : ADC )

Aardew erk p ot, typ e terra n i g ra, u i t g raf 8 ( 4 5 – 8 0 n a
C hri stu s) ( B ron : ADC )

Cremeren |

Wat weten we van begrafenissen in de IJzertijd? De
Kelten hebben helaas nauwelijks geschriften nagelaten. Daarom moeten archeologen het doen met de vaak weinig objectieve verslagen van
Romeinse schrijvers en dat wat ze in de grond aantreffen. Volgens ADC
zou het begrafenisritueel in de IJzertijd direct na het overlijden beginnen. Vaak wordt een lichaam tijdelijk opgebaard op een lijkbaar of op de
brandstapel. In sommige gevallen wordt de overledene tijdelijk begraven,
afhankelijk van geloofsopvattingen en klimatologische omstandigheden.
Daarna wordt het stoffelijk overschot verbrand op een brandstapel. In
Lomm was die gemaakt van eikenhout, blijkt uit onderzoek van houtskool. In de huidige crematoria gebeurt de verbranding in een oven bij een
temperatuur tussen de 900 en 1100 graden en neemt het ongeveer een
tot twee uur in beslag. Dergelijke temperaturen worden in brandstapels
meestal niet gehaald. Toch is de temperatuur hoog genoeg om botten
volledig geoxideerd te verbranden, zodat enkel witte fragmenten van het
skelet overblijven. Ook in Lomm is sprake van wit verkalkte botten en zijn
overledenen grondig gecremeerd. De precieze locatie van de brandstapel is niet teruggevonden. Zo’n ontdekking komt maar zelden voor. Misschien is de brandstapel ergens anders gebouwd omdat in de buurt van
de Maas niet genoeg hout voorradig was, zegt het rapport.

wegrotten |

Het niet vinden van een brandstapel in combinatie
met het tijdelijk opbaren of begraven van doden is interessant. Herman
Clerinx schrijft: ‘In onze ogen gedroeg men zich tijdens de IJzertijd weinig
piëteitsvol. De lijken van overledenen werden soms maanden of jaren aan
weer en wind blootgesteld tot het vlees geheel of gedeeltelijk was weggerot of door dieren weggevreten. Dan pas konden de overledenen worden begraven, gedumpt in de gracht rond het complex of nog een andere
behandeling ondergaan. Het blootstellen van het overleden lichaam aan
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de elementen van de natuur aan de honger van vraatzuchtige vogels en aan de blikken van de leden van de
gemeenschap, was een praktijk die over ongeveer de
hele wereld voorkwam. De redenering luidt meestal
dat met het stilvallen van het hart het sterfproces niet
is voltooid, maar integendeel in gang wordt gezet.
Het eindigt pas wanneer de ziel volledig het lichaam
heeft verlaten, maar dat kan even duren. In de tussenperiode wordt het overleden lichaam tentoongesteld,
bijvoorbeeld in een boom of op een speciaal platform. Pas als de tussentijd voorbij is, kan wat van het
lichaam overblijft met de nodige rituelen worden begraven of gecremeerd. Soms is dat archeologisch goed
aanwijsbaar. Een normale crematie levert om en bij de

1,5 kg restafval (as) op. Wanneer het lichaam eerst aan
de natuurelementen werd blootgesteld, bedraagt de
hoeveelheid restafval slechts enkele honderden grammen.’

geSeleCteerde

b o t r e S t e n | In de ADC-rapporten staan van drie graven uit de Bronstijd, 61 uit de
IJzertijd en nog twaalf uit de Romeinse Tijd, de gewichten vermeld. Bij een grote meerderheid bedraagt het
gewicht inderdaad slechts enkele honderden grammen. De resten van 35 graven blijven zelfs steken onder de honderd gram. De archeologen concluderen
dat het gemiddelde gewicht duidelijk lager is vergeleken bij andere vindplaatsen. Er is duidelijk sprake
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Spelden

e n a r m b a n d e n | Hoe verliep de crematie? In zestien graven in Lomm is dierlijk bot tussen
menselijke resten gevonden. In de meeste gevallen
gaat het om biggen. Er zijn vrijwel zeker voedseloffers
gebracht, zo concludeert het archeologenteam op basis van die varkensbotten. Een andere verklaring kan

werken pot is gevonden. Normaal zie je eerder bekers,
borden en kruiken. Blijkbaar is het meegeven van een
pot in het midden van de eerste eeuw in deze regio een
belangrijk onderdeel van het ritueel. Opvallend is verder
dat het graf met de meeste aardewerken vormen een
kindergraf is.

Oran je p ot m et een g roef op de w an d u i t c rem ati eg raf 9 , m og el i jk een l okaal baksel ( 1 e eeu w n a C Aardew erk p ot en g l az en
m el oen kral en u i t c rem ati eg raf 1 2 . ( 1 e eeu w n a C h ri stu s)
( B ron : ADC )
R eco n stru c t i e c u l t u s p l aat s e n gr a f v e ld
i n L o m m m e t de M aas l i n k s , uit he t
a rc h eo l o gi s c h r ap p or t AD C.
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van symbolisch begraven overblijfselen en niet van complete graven. Natuurlijk vind je zelden een compleet graf: overstromingen van de Maas
of verstoring van de grond door het ploegen van de akker in de moderne
tijd kunnen lijden tot materiaalverlies. Maar desondanks is het opvallend dat in Lomm doelbewust botresten na het doven van de brandstapel
zijn geselecteerd. De nabestaanden in Lomm nemen genoegen met het
bijzetten van slechts een deel van de crematieresten. Blijkbaar werd dat
beschouwd als een even betekenisvolle handeling, aldus het archeologenrapport.
De geringe hoeveelheid botmateriaal stelt de archeologen wel voor een
probleem. Van de helft van de graven kan de leeftijd en het geslacht
niet worden bepaald, al is het zeker dat het om menselijke resten gaat.
In de meeste graven ontbreken de schedel en het bekken. Wel zijn er
veel schedelfragmenten gevonden en delen van ledematen. De bepaling van het geslacht moet worden gebaseerd op de algemene omvang
en robuustheid van de overblijfselen. Een lastige klus. Zes graven zijn
geïdentificeerd als mannen en in zes gevallen gaat het vermoedelijk
om vrouwen. Verder worden er vier jongvolwassenen en één volwassene geïdentificeerd. In het Romeins grafveldje dat ten zuiden van de cultusplaats is gevonden, lagen overigens meer vrouwen dan mannen. Een
tekort aan mannelijke individuen op een grafveld kan het gevolg zijn van
deelname aan een veldslag. Ook het beroep van handelsreiziger was gevaarlijk: een veilige terugkeer naar de oorspronkelijke nederzetting was
allerminst vanzelfsprekend.

zijn dat de crematie vergezeld ging van een soort feestmaal en dat de resten op de brandstapel werden gedeponeerd. Vast staat dat kleding, sieraden, aardewerk en
andere bijgiften mee werden verbrand. De verzamelde
resten werden in een ondiepe kuil in het grafveld bijgezet, soms nog met bijgiften in een pot. De grond uit de
kuil is waarschijnlijk gebruikt als zandhoopje bovenop
de crematieresten.
Niet alles verdwijnt door het vuur. Spijkertjes van schoenzolen, vier delen van kledingpinnen of spelden (fibulae)
en veertig fragmenten van glazen armbanden zijn teruggevonden. In één graf is een verbrande spiegel gevonden. De grafgiften zijn vrij sober. In Lomm worden geen
munten, wapens, ketels of paardentuig opgegraven,
zoals in de bekende vorstengraven van Oss en Wijchen.
Het aardewerk in de kuilen, waarschijnlijk lokaal gefabriceerd, is door verbranding aangetast en versplinterd.
Tussen de crematieresten uit de Romeinse tijd zit ook
veel ‘gedraaid’ aardewerk, geïmporteerd dus. Waarschijnlijk waren de handelscontacten via de Maas goed.
Veel aardewerk heeft vanuit Noord-Frankrijk, misschien
met Venlo als tussenstop, Lomm bereikt. Vaak gaat het
om tafelwaar, borden, bakjes, kommen en bekers. Op
een Romeins grafveld ten zuiden van de cultusplaats is
het opvallend dat in alle graven met bijgiften een aarde-

Zilveren Keltische munt in Arcen gevonden door amateurarcheoloog
Bob Kuiper uit Venlo. Keltische munten zijn in het algemeen al zeldzaam en het exemplaar uit Arcen is daarop zeker geen uitzondering.
De ruim één centimeter grote munt is een zogenaamde quinarius en
stamt uit de tijd tussen circa 65 voor Christus en het jaar nul. De
Venlose stadsarcheoloog Jacob Schotten: ‘De quinarius uit Arcen is
voorzien van typisch Keltische voorstellingen: op de voorzijde een
zogenaamd “dansend mannetje”, waarschijnlijk een godheid’
(Bron: Nieuwsbrief Cultuurhistorisch Venlo).

o f f e r m a a lt i j d |

Opmerkelijk ook is dat uit
een paalgat van één van de spiekers 76 verbrande
aardewerken scherven te voorschijn komen. Aardewerk-specialist Peter van den Broeke houdt er in zijn
beschouwing over een opgraving in Oss, waarin het
verbranden van aardewerk een rol speelde, rekening
mee dat het vaatwerk als servies bij een gemeenschappelijke (offer)maaltijd diende. Dit idee wordt
door de vondsten in Lomm versterkt. In kuilen, rijk
aan verbrand aardewerk, zijn eveneens fragmenten
van onverbrande potten present. Opvallend is dat dit
steeds kommen en schalen zijn. Dit soort vaatwerk is
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bij uitstek geschikt voor het opdienen en nuttigen van voedsel en drank.
Het feit dat deze categorie niet ten prooi is gevallen aan verbranding suggereert dat tijdens de aardewerkverbranding de kommen en schalen als
servies dienden bij een maaltijd. Het vermoeden rijst dat na afloop daarvan zowel het verbrande aardewerk als het servies gelijktijdig in een graf
werd gedeponeerd.

Ka a r t m e t a a nge t r of f e n gro n dspo ren . De kleuren geven de o udheid van de vo ndsten
a a n. I n he t b la uw d e b uitenste- en binn en ste greppels, paalspo ren, kuilen en cremat ie gr a v e n v a n he t op e nlucht heiligdo m. De lichtbruin e z igz aggreppels z ijn o verigen s
D uit s e loop gr a v e n uit d e Tweede Wereldo o rlo g.

natuurSteen |

Een apart hoofdstuk wijden de onderzoekers
in de rapporten aan de vondst van natuursteen en stenen gereedschappen in offerkuilen. De schrijvers laten duidelijk merken dat
vakgenoten in het verleden te weinig aandacht hebben besteed aan
het analyseren van natuursteen. Steen is niet alleen zwaar en hard,
het is hittebestendig, wind- en waterdicht en kan warmte urenlang
vasthouden. Met steen kun je hameren, snijden, schrapen, voedsel
vermalen of andere materialen glad of scherp slijpen. Grote platte
stenen dienden als haardstenen of fundering, en handzame, ronde
stenen als kookstenen in een kuil of in een met water gevulde kom
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om voedsel te bereiden. Met steengruis maakte je
aardewerk.
Vroegere gemeenschappen leefden veel meer dan nu
in eenheid met het landschap. Stenen hadden een
symbolische functie. Ze speelden op talloze wijzen
een rol bij rites. Steen staat voor kracht, het kan van
macht en rijkdom getuigen. Net als nu werden vroeger
aan bepaalde stenen magische krachten toegekend.
ADC inventariseerde in Lomm ruim 1500 stuks natuursteen, bijeen 175 kilo. Vooral zandsteen, kwartsiet en
gangkwarts is gevonden. Een deel is bewerkt: je ziet
klop- of slijpsporen op de steen. Ze zijn in bijzondere
hoeveelheden en in bepaalde verhouding gevonden.
Is het slechts afval, of zit er meer achter? Als steenconcentraties in kuilen of greppels worden gevonden,
gaat het eerste idee vaak uit naar afval-, haard- of
voorraadkuilen. In Lomm kan dat volgens het archeologische team niet het hele verhaal zijn.

r e S p e C t | De cultusplaats in Lomm bleef vier eeuwen in gebruik. Uitgerekend is dat er tot aan de Romeinse tijd (twaalf jaar voor Christus) gemiddeld eens
per acht jaar iemand in het grafveld werd bijgezet. In
de Romeinse tijd werd de begraafplaats nog steeds gebruikt. Maar doden werden enkel nog bijgezet aan de
oostzijde buiten de cultusplaats en ten zuiden daarvan.
Blijkbaar werd het intussen eeuwenoude monument
gerespecteerd, hoewel het grotendeels zijn functie had
verloren. De mensen lieten zich niet meer tussen hun
voorouders begraven maar op een afstandje. De lokale
bevolking voelde zich nog wel verbonden met de van
oudsher aangehangen cultus, maar er werd op een andere manier dan voorheen respect betoond. Hier komt
volgens de archeologen een eind aan in de tweede
eeuw na Christus. Zodoende kun je stellen dat het heiligdom in Lomm continu in gebruik geweest gedurende
een periode van ongeveer vijf eeuwen.

m a a l S t e n e n | Bij het opgraven van een waterput komen er veel grote stenen tevoorschijn, soms verbrand, dan weer niet. Opvallend is dat in de waterput
laag voor laag slijpstenen en maalsteenfragmenten
gevonden worden. Dit is volgens de archeologen geen
afval omdat je dan meerdere stukken van één maalsteen zou aantreffen. Op een bepaalde diepte wordt
zoveel slijpgereedschap aangetroffen dat dit doet denken aan een speciaal ritueel, mogelijk een verlatingsoffer. Dat geldt ook voor een complete maalsteen van
lavasteen bovenop een grote hoeveelheid verbrande
steen in een haardkuil. Mensen die afscheid namen
van een woongebied wilden nog wel eens een offer
brengen aan goden door gereedschap achter te laten,
te verbranden en te begraven. Ook is een slijpsteen gevonden in een paalkuil - een bouwoffer?
Leo Verhart: ‘Vaak worden deze offergaven aangetroffen op plaatsen die belangrijk zijn voor de constructies
van een gebouw, bijvoorbeeld de draagpaal van een
dak. De goden moesten zo gunstig gestemd worden.’
Vijf stenen zijn herkend als klop- of wrijfstenen, andere
waren spinsteentjes of een langwerpig weefgewicht.
Opvallend is de hoeveelheid gevonden slijpmateriaal,
waarschijnlijk gebruikt voor het aanscherpen van ijzeren messen, het bewerken van bot of aardewerk, het
polijsten van stenen gereedschap, en het polijsten van
sieraden. Er zijn grote, zware slijpblokken en slijpstenen gevonden en ook enkele lichtere handzame wetstenen. Die waren voor persoonlijk gebruik en kon
je in een zak of buidel meegedragen. In één van de
wetstenen was een gat geboord zodat je de steen met
een koordje aan je riem kunt dragen. Veel stenen zijn
Maaskeien. Andere stenen, zoals lava, komen in het
Maasland niet voor. Die zijn geïmporteerd.

o n d e r Z o e k | Ondanks het speurwerk van de archeologen blijft het gissen naar de precieze inhoud
en betekenis van de rituelen in Lomm. ‘Een complexe
materie blijft het vaststellen van een relatie tussen het
veronderstelde heiligdom en de graven’, legt Henk
van der Velde, hoofd Archeologie van ADC ArcheoProjecten, uit. ‘We hebben verschillende clusters ontdekt waarvan mogelijk maar een deel van de graven
in directe relatie staat tot het inrichten van de cultusplaats. Het is nog maar de vraag of de overige graven
daar terecht zijn gekomen omdat er ter plaatse een
cultusplaats lag of omdat het gebied als gevolg van
eerdere begravingen in een dodenlandschap was getransformeerd.’ Twee elementen hebben zeker een rol
gespeeld: water en vuur. Verering van voorouders nam
wellicht een centrale plaats in: verbondenheid op lokaal niveau. ‘Bewijzen hiervoor in onze streken waren
tot nu toe zeer mager’, aldus Leo Verhart.
Er is dankzij de vondst meer inzicht gekomen in de
gebruiken van een lokale groep mensen die in een
bepaald gebied, verbonden door verwantschapsbanden, gemeenschappelijke akkergrond exploiteert, op
hetzelfde grafveld haar doden bijzet en een gemeenschappelijke cultusplaats heeft. De overleden vaders
en moeders en grootouders blijven van belang want zij
zijn de oorspronkelijke bezitters en bewerkers van de
grond.
De aanwezigheid van andere cultusplaatsen in het
Maasdal wijst erop dat de cultusplaats in Lomm een
beperkte reikwijdte had. Ook het aantal begravingen
in het crematiegrafveld in combinatie met de lange gebruiksduur lijkt hierop te wijzen. Alleen als in de Maas
in de toekomst ter hoogte van het Meulenveld een
grote hoeveelheid wapens en andere kostbaarheden
wordt opgebaggerd, kan die visie veranderen.
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Toevallig is Rijkswaterstaat sinds maart 2013 bezig met de verdieping van
de Maas tussen Venlo en Arcen. De rivierbodem wordt twee tot drie meter
afgegraven. Met een magneet wordt de opgegraven grond ontdaan van
alle ijzeren voorwerpen. Over archeologische vondsten is nog niets bekend, maar volgens Rijkswaterstaat staan de baggeraars in nauw contact
met archeologen. De baggerwerkzaamheden duren tot het voorjaar van
2015.
Daarnaast kan toekomstig onderzoek uitwijzen of de cultusplaats en het
grafveld van strikt lokale betekenis waren of een functie vervulden in een
grotere regio. Voor de club van juf Stoel zou het mooi zijn als de villasporen op het Branderveld en het urnenveld op de Bong in het onderzoek betrokken worden. Hoe dan ook, de opgraving in Lomm maakt eens te meer
duidelijk dat er nog veel te ontdekken valt over de aard van de relaties die
mensen in de IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd onderhielden met het
bovennatuurlijke. De historische vondst in Lomm biedt ongeëvenaarde
kansen om rites van voorouderverering en onderlinge verwantschappen
beter te begrijpen. <

Tom Doesborg (1968) werkt als redacteur volkscultuur/vastelaovend bij de regionale omroep L1.
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Een vergeten
natuurbeschermer
Ven l o k en de zi j n ei gen J ac. P. T h i j sse: dr. A .J .M . Gar j ean n e, di e
va n 1 9 0 8 tot 1 9 4 3 l er a ar b i ol ogi e wa s aa n de Ri j k s HB S . A l s een
gedr even n a tuur on der zoek er en sch r i j ver b r a ch t h i j de f l or a en
f aun a i n en r on d Ven l o i n k a ar t.
‘ O n ze bo s ch pla n te n zi jn r e li k w i e ë n , di e be s ch e rmi n g be h o e ve n .’
door Adri Gorissen
foto’s Jacques Peeters

Ik kwam zijn naam voor het eerst tegen op de internetsite van
het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. In een artikel over
‘Natuuronderzoekers van Limburg in de vorige eeuw’ werd gesproken
over een zekere A. Garjeanne ‘die als een “kleine Thijsse” actief was in NoordLimburg’.
Mijn nieuwsgierigheid was meteen geprikkeld. Garjeanne? Ik kende
alleen Jean Garjeanne, een kunstschilder en tekenleraar aan de Rijks HBS
in Venlo (van 1889 tot 1924). Dat kon, hoewel hij graag landschappen
schilderde, niet dezelfde zijn. Om wie ging het dan wel in dat fragment,
waarin een vergelijking werd gemaakt met Nederlands bekendste
veldbioloog en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945), de man
ook van de Verkade-natuuralbums en hét Nederlandse vogelboek Het
vogeljaar (1903)? Die vraag intrigeerde, want hoe had zo iemand aan mijn
aandacht kunnen ontsnappen?
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G roote H ei de

Internet bood, zoals altijd, uitkomst. Al snel bleek dat hij biologiedocent
was geweest aan de Venlose Rijks HBS en dat hij heel wat publicaties op
zijn naam had staan, zoals een zakflora en het boek Kern der Plantkunde.
Bovendien had hij bijdragen geleverd aan tal van kranten en tijdschriften. Het wakkerde mijn belangstelling verder aan en zo begon een speurtocht die een schat aan materiaal opleverde.
Anthonius Johannes Maria Garjeanne werd op 21 november 1876 geboren in Delft. Hij doorliep de HBS in Utrecht en ging vervolgens biologie
studeren aan de universiteit in die stad. Na de voltooiing daarvan toog hij
voor verdere studie naar de Friedrich-Alexander-universiteit van het Duitse
Erlangen. In 1901 rondde hij daar zijn universitaire opleiding af met het
proefschrift ‘Die Strömung des protoplasma in behäuteten Zellen’.
Al tijdens zijn studie stond hij voor de klas. In januari 1899 werd hij tijdelijk
benoemd tot leraar wis- en natuurkunde aan de Rijks HBS in Venlo. Een
jaar later volgde zijn - eveneens tijdelijke - aanstelling tot docent in de natuurlijke historie aan de HBS voor jongens in Amersfoort. Na zijn studietijd
had hij enkele vastere dienstverbanden in Amsterdam, Aalsmeer en Hilversum. Uiteindelijk werd hij in oktober 1908 benoemd tot leraar plant- en
dierkunde aan de Rijks HBS in Venlo en dat zou hij jaren blijven.
In de tijd van zijn startend leraarschap was hij al begonnen met het
schrijven over flora en fauna. Toen hij voor de tweede keer naar Venlo
kwam, had hij acht boektitels op zijn naam staan. Twee daarvan, Kern
der plantkunde (1905) en Kern der Dierkunde (1907) schreef hij voor gebruik
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in het onderwijs. Met succes, want
beide boeken beleefden vele drukken. Ook zijn andere werk werd
over het algemeen goed ontvangen. Hij toonde zich dé autoriteit
op het gebied van mossen.
Schrijven deed hij in die periode
eveneens in kranten en tijdschriften. Hij leverde bijdragen aan
bladen als De Levende Natuur, Eigen Haard en Buiten. Kranten als
Algemeen Handelsblad en De Gooi- en
Eemlander namen series artikelen
van hem af. Ze hadden een opvoedkundige inslag; de reeks voor
De Gooi- en Eemlander was zelfs exclusief voor kinderen bedoeld.
Al grasduinend merkte ik enkele
verschillen op tussen de boeken van
Garjeanne en zijn artikelen. Terwijl
hij zich in de boeken heel erg bij de
feiten hield, nam hij in zijn kortere
stukken nogal eens een afslag of
een aanloop die bedoeld leken om
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de lezer zijn verhaal in te trekken of bij de les te houden. Hij bleek niet alleen natuurkenner, maar ook een goed waarnemer en schrijver.
Voor het Elseviers maandschrift van juni-juli 1908 schreef hij bijvoorbeeld
een verhaal met de titel ‘Het ijs en de planten’. Dat begon als volgt: ‘De
laatste dagen van het afgeloopen jaar hebben ons rijp gebracht. Eerst verminderde de mist de klaarheid van ’t sneeuwlandschap, de kruinen der bomen vervloeiden
in de grijze Decemberlucht en de reeds niet meer besneeuwde takken werden vaalgrijs in het zwakke winterlicht. Doch de vorst tooverde de grijze nevel om in een
kleed van blinkende kristallen, dat langzaam over de aarde gelegd werd en dat de
nietigste dingen veranderde in voorwerpen van zeldzame pracht.’
Zijn conclusie was niet minder poëtisch: ‘Wat zijn wij menschen toch peuteraars, zielige stumpers, als ons werk vergeleken wordt bij wat natuur daar doet
in één mistigen nacht! Hoe weinig zijn kunstenaars er in geslaagd, hetzij door
penseel of woord, den indruk weer te geven van ’t witgevroren landschap, dat daar
rustig en in eenvoud zich uitstrekt en dat iemand doet verlammen van bewondering!’ En dat was allemaal slechts bedoeld als inleiding van een stuk over
wat ijs, sneeuw en vorst betekenden voor planten.
Het eerste grote artikel over Venlo dat ik ontdekte, stond in het maandblad
De Levende Natuur van december 1900, een blad dat tijdens zijn schrijvend
bestaan zijn hoofdpodium vormde. Garjeanne vertelde daarin over een
wandeling bij de Bovenste Molen. Hij volgde een beekje, dat gezien zijn beschrijving een de Sprung (de bron) genaamd stroompje was. Dat deed me
even glimlachen, want bij dat stroompje had ik in mijn jeugd ook heel wat
uren doorgebracht. Aan de waterkant zag hij planten als goudveil, helmbloem, de toen al niet talrijke beukvaren, adelaarsvaren en engelwortel.
Het beekje liep plots door een dicht bosje. Een zeldzame plek, vond hij. En
meteen was hij bij zijn onderwerp:
het verdwijnen van bijzondere plekjes uit de natuur in en rond Venlo.
De eigenlijke bosplanten (‘de echte
kinderen van onzen Nederlandschen bodem’) werden volgens hem verdrongen door geïmporteerde soorten.
Hij riep natuurliefhebbers op zoveel
mogelijk de eigen bosplanten - zeker
de zeldzame - te laten staan. Boseigenaren vroeg hij dergelijke plekjes
ongemoeid te laten. ‘Want ook onze
boschplanten zijn relikwiëen, die bescherming behoeven en ze waard zijn. Maar ik
vrees, dat ’t er mee gaan zal, als met onze
kasteelen. Als ze vernield zijn, worden ze
betreurd, en wàt er dan nog over is (gewoonlijk niet veel bijzonders), met zorg
bewaakt. Laten we nog maar hopen, dat
het met onze boschplanten zoover niet komen zal, en laat ieder er toe meewerken!’
Nadat hij zich in 1908 in Venlo vestigde, waar hij samen met zijn echtgenote Daatje Eickholt een groot
pand aan het Villapark 2 betrok,
schreef hij meer van zulke stukken
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waarin langzaam maar zeker de natuurbeschermer naar
voren trad. In 1913 wijdde hij zich aan een flink artikel
over het Zwarte Water bij Venlo, zijn favoriete natuurgebied. Het opende met een vergelijking tussen de situatie in 1899 en die van tien jaar later.
‘Met hoeveel genoegen heb ik toen weer gezocht naar allerlei

en andere mindere alledaagsche planten tusschen de gewone
weidegrassen. Het laagveenstrookje is maar smal; er groeien
lisschen, biezen, waterscheerling, paardestaarten en meer van
die oeverplanten terwijl ook ’t riet niet geheel mankeert. De interessantste plant is hier Calla palustris, het slangenkruid, dat
hier plaatselijk heele perken vormt.’

Z w artw ater

plekjes, die ik vroeger had leeren kennen
en hoe dikwijls was ik niet bitter teleurgesteld bij de aankomst op de gezochte
plaats! Want er wordt in heel middenLimburg zóó duchtig gekapt, ontgonnen
en omgegraven, dat ’t soms wel moeite
kostte, ’t landschap van vóór tien jaren
te herkennen. Het Zwarte water was aan
die kap- en graafwoede niet geheel ontkomen. Het bosch, dat vroeger ten Z.O.
van ’t meer lag, is geheel verdwenen. Er
wordt daar tegenwoordig klei gegraven
voor een naburige pannen- en steenfabriek.’
Er volgde een uitgebreide verhandeling, verlucht met zelfgemaakte
foto’s, over de indeling van het terrein, de bodemgesteldheid en uiteraard de planten die er groeiden. Een bijzondere plek lag
volgens de leraar ten noordwesten van het Zwarte Water. ‘Daar vinden we zowel weiland als laagveen. De weiden
zijn kunstmatig aangelegd op terreinen, waarvan de veenlaag
verwijderd is. Toch zijn er nog vele plekken, waar de oorspronkelijke flora gebleven is en zoo zien we er ’t kruipend hertshooi, liggende ganzerik, blauwe knoop, Platanthera bifolia

Een jaar later schreef hij een artikel met de veelzeggende titel ‘Een verarming van de Venlosche flora’. Het
begon met een sfeervolle beschrijving van ‘ingedommelde plaatsjes’ en mooie landschappen die decennia
lang niet veranderden tot vreugde van de bezoeker en
de wandelaar.
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Maar daarna kwam het: ‘Daartegenover staan de plaatsen, waar dat
menschelijk bedrijf steeds meer ingrijpt
in de vorm van ’t landschap. Dat zijn
verblijdende teekenen van leven, van
vooruitgang en bloei, die wij hier in
Limburg ruimschoots kunnen waarnemen. Maar toch… wie oog heeft voor ’t
landschap en voor wat er bloeit en leeft
in ’t wild, voelt wel iets van beklemming
bij ’t zien van al dat ontginnen, bouwen,
draineren, omgraven! ’t Zijn bewijzen
van vooruitgang en leven, zeker, maar ’t
zijn tegelijkertijd overwinningen van ’t
meest prozaïsche proza over ’t poëtische
en schilderachtige.’
Het bleek de opmaat naar een
klacht over het afgraven van stuifzandheuvels langs het weggetje
dat indertijd vanuit de stad naar het
kapelletje van Genooi voerde. ‘In
plaats van de hooge, blinkende zandduinen zie je nu een keurig genivelleerde
zandvlakte’, weeklaagde hij, en vervolgde met: ‘Die afgraverij, op zich zelf
prijzenswaardig, al was ’t maar om de
werkverschaffing, heeft eenige interessante plantengemeenschappen doen
verdwijnen, nl. vochtige heide, zandstuivingen, overblijfselen van den ouden
rivierkronkel en eindelijk een heel merkwaardigen kolonie van HongaarschRussische planten, met nog andere
vreemdelingen ertusschen.’
Hij treurde ook over een plant als de bezembrem, die hij ‘de glorie van de
Genooier bergen’ noemde. Er stond een prachtexemplaar dat in juni mooier bloeide dan de gouden regen. Hij had het nog uit willen graven (!) en
in zijn eigen tuin willen zetten.
Sippen deed hij eveneens over de teloorgang van enkele levermossen
(zijn specialiteit), de dolik (een grassoort), de oosterse steenraket, de
muurbloemmosterd, het blauw guichelheil en de gedoornde stekelnoot.
Waarschijnlijk was er nog wel meer moois verdwenen, besloot hij, want
echt systematisch had hij het gebied nooit onderzocht. Hij hoopte met
zijn artikel echter te laten zien wat je zo maar kwijt kon raken door ‘het
menschelijk bedrijf’.
Al rondstruinend door de natuur in en rond zijn woonplaats noteerde
Garjeanne wat hij zag. Zo maakten zijn geschriften duidelijk, welke plantensoorten hij aantrof. Of hij dat tevens met diersoorten deed, kon ik niet
vaststellen. Hij bleek in elk geval veel meer een plantenman dan een dierenman. Zijn aantekeningen maakten dat hij in het decembernummer
1917 van De Levende Natuur een inventarisatie kon geven van de soorten
die er toen in en rond Venlo voorkwamen.
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Een belangwekkende inventarisatie, want ze gaf en geeft een goed
beeld van wat er in 1917 in deze
streek groeide. Garjeanne kwam
met hulp van enkele HBS-leerlingen
tot 900 soorten. Hij schatte zelf
daarmee 95 procent van het werkelijke bestand in kaart te hebben gebracht. Zelf vond hij dat de Venlose
flora met zijn 900 soorten rijk was,
zeker als je bedacht dat de bodem
vooral uit zand bestond. Bij die 900
waren er twee die naar zijn mening
heel bijzonder waren en daarom
misschien wel karakteristiek voor
de stad en haar omgeving. De bospaardenstaart, die veel voor kwam
aan de voet van het hoogterras, en
de grauwe (ook wel rode) dopheide,
die op het hoogterras te vinden was.
Het waren vooral artikelen als deze die hem langzaam
maar zeker uit deden groeien tot de belangrijkste natuuronderzoeker in de regio. Waarschijnlijk had zijn
omgeving dat niet zo in de gaten, zeker zijn leerlingen
op de HBS niet. Al zal hij hen ongetwijfeld tijdens de
vele tochten die hij met hen door de natuur rond de
stad maakte met zijn kennis hebben geconfronteerd.
Ze hadden het in elk geval kunnen weten, want hij
publiceerde nog steeds boeken (waaronder Bloemenatlas in zakformaat (1910), Reptielen-album in Zakformaat (1920) en het Handboek voor de Nederlandsche flora
(1925)) en bleef schrijven voor diverse kranten en tijdschriften.
In die artikelen sloeg hij na 1920 steeds vaker zijn beschrijvende en poëtische inleidingen over en kwam hij
meteen ter zake met een aanklacht over de aantasting
van de natuur. Zeker die in en rond Venlo, die hij het
beste kende. Aan een stuk over ‘Het ontstaan der Venlosche levermosflora’(1928) gaf hij een overduidelijk
motto mee: ‘Morituri te salutant’ (‘Zij die sterven gaan,
groeten u’).
Direct luidde hij de noodklok: ‘Steeds meer bosschen
worden gekapt, heide en veen worden ontgonnen, klei wordt
gedolven; overal verrijzen kassen, de bebouwde kom der gemeenten breidt zich uit. Het zijn zoovele teekenen van verhoogde welvaart, van verhoogde economische levensintensiteit, van vooruitgang in het algemeen: het is opzichzelf goed.
Maar er is ook een keerzijde: de invloed van den mensch
dringt het natuurlijke landschap met zijn flora en fauna
terug naar steeds kleiner wordende plekjes, die vaak alleen
daarom aan de algemeene ontginningswoede ontsnappen,
omdat ze te ongunstig gelegen zijn of een bodemstruktuur

hebben, die ontginning voorlopig te kostbaar maakt.’
Let wel: hij schreef dit in 1928! Net als dit: ‘…het vlakke
land om Venlo is één groot tuinbouwcentrum geworden,
waarin eigenlijk alleen nog plaats is voor typische tuin- en
akkeronkruiden…’ Logisch dus dat zijn verhaal over de
tot dan toe nogal rijke Venlose levermosflora niet erg
opgewekt was.
In de jaren die volgden, werd het alleen maar erger voor
de Venlose biologieleraar. Want ondanks dat hij altijd
begrip toonde voor de economische noodzaak van het
rooien van bossen of droogleggen van vennen, ergerde
hij zich vaak aan ‘staaltjes van kap- en graafwoede’. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Limburgs
Landschap in 1941 schreef hij een artikel met de sprekende titel ‘Relict-landschappen in Noord-Limburg’.
Daarin stelde hij spijtig vast dat de mooie plekjes in
Limburg zijn ‘geworden tot relicten, tot resten van wat hier
eens in overvloed voorhanden was’. Hij betoogde echter
dat ‘met een beetje goede wil, met een beetje begrip van de
hoge waarde van ons landschap als milieu voor ons volk, bereikt kan worden, dat er toch nog iets anders en beters overblijft dan stukken dorre hei, spichtige dennenbossen en eindeloze korenvelden en aardappelakkers. Geld hoeft dat niet
te kosten, er hoeft niets onteigend te worden en er worden
geen eigenaars-belangen geschaad’.
Aan het Limburgs Landschap dacht hij de mooie taak
toe om de eigenaren van deze landschappen ervan te
overtuigen ‘dat Nederlanders voor hun levensgeluk niet alleen brood en aardappels, hout en bouwterreinen nodig hebben, en dat het sparen van sommige stukjes woeste grond
(…) van evenveel belang zijn als het behoud van een oude
hoeve, een oud kapelletje of een watermolen.’
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J a mm erd a l

D e p la n t e n gro e i ro n d Ve n lo
B i j n a h o n d erd j a a r n a d e i n v en t a ri s a t i e va n G a rj ea n n e i s er h eel wa t v era n d erd , b l i j kt b i j
n a vra a g a a n A rj a n O v a a va n h et Li m b ur g s La n d s ch a p . Vo l g en s h em zi j n er n o g m a a r zo ’n
7 0 0 p l a n t en s o o rt en . Va n d e s o o rt en o p d e l i j s t v a n G a rj ea n n e zi j n er en kel e v o o rui t g eg a a n ,
m a a r er i s vo o ra l s p ra ke va n a ch t erui t g a n g . En kel e vo o rb eel d en : h et m a a n va r en t j e d a t h i j
n o em d e, i s ui t g es t o rv en . I et s wa t even een s g el d t v o o r h et za a g b l a d . Z el d za a m werd en o n d er
m eer d e l a n g e zo n n ed a uw, h et h eel b een , h et r o zen kra n s j e en d e kra a h ei d e. Va n d e d o o r d e
l era a r g en o em d e n eg en o r ch i d eeën s o o rt en zi j n er n o g m a a r t wee o ver i n d e s t r eek.
De b o s p a a rd en s t a a rt , t o en een va n d e t wee ka ra kt eri s t i eke s o o rt en , i s s t erk a ch t erui t g eg a a n
en ko m t a l l een n o g v o o r i n d e b o s s en b i j d e H o l t m üh l e. De g ra uwe d o p h ei d e i s n o g s t eed s t e
vi n d en o p d e G r o o t e H ei d e. H et L i m b ur g L a n d s ch a p vo ert g eri ch t b eh eer ui t o m d e s o o rt d a a r
t e b eh o ud en . De i n 19 17 a l o v er n a t uur en l a n d s ch a p s o m b er en d e G a rj ea n n e zo u n i et v r o l i j k
zi j n g ewo rd en v a n O v a a ’s b evi n d i n g en ui t 2 0 14 .

R ode dop hei de, foto H en k H ei jl i g ers

Intussen deed hij precies hetzelfde als het Limburgs Landschap: strijden
voor het behoud van het moois en kostbaars dat er nog was. Hij deed
dat door lezingen over de natuur te geven in de regio en door als lid van
de Vrienden der Natuur Venlo belangstellenden rond te leiden door natuurgebieden in het noordelijk deel van de provincie. Maar bovenal door
vlammende artikelen te schrijven.
Eind jaren dertig maakte hij zich bijvoorbeeld sterk voor het behoud
van de natuur in het Jammerdal. Volgens een stuk bij zijn afscheid als
leraar aan de Rijks HBS in de Nieuwe Venlosche Courant van 15 december 1941 schreef hij ‘krachtige artikelen tegen de vernieling van het weinige
natuurschoon, dat Venlo bezit, n.l. de Sprang en het Jammerdal in de omgeving
van de Bovenste Molen’. Die schrijfsels, waarmee hij waarschijnlijk een
halt wilde toeroepen aan de kleiafgravingen in het gebied, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Wel vond ik een bijdrage van Garjeanne aan De Levende Natuur van diezelfde decembermaand in 1941: ‘In een Venlose kleigroeve’. Daarin vertelde hij over enkele bezoeken in oktober van dat jaar aan een kleigroeve
in het Jammerdal. Hij beschreef welke planten en stenen hij er aantrof.
Hij meest plezierde hem de vondst van een kolonie reuzenpaardenstaarten. Tegelijkertijd maakte hij zich zorgen, want op nog geen vijftig meter
van de bijzondere groep planten stond een graafmachine. ‘Ik houd mijn
hart alweer vast!’ noteerde hij.
In het verhaal maakte hij enkele kleine natuurbeschermende opmerkingen, van krachtige uitspraken was evenwel geen sprake. Zo stelde hij vast
dat het prachtige Jammerdal ‘nog in 1910 weinig geschonden was (…), maar
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dat nu hopeloos vergraven is’. En uitte hij diverse keren
zijn angst voor de excavator, met andere woorden de
graafmachine, maar daar bleef het bij.
Had hij het moede hoofd al in de schoot gelegd? De
uitkomsten van mijn naspeuringen wijzen daar wel
op. Zijn publicatiedrang werd na de oorlog een stuk
minder. Mogelijk hield dat verband met de dood van

B rem , foto Lu u k Daam en

zijn vrouw, met wie hij veertig jaar getrouwd was, op
28 juli 1943. Ergens aan het eind van de oorlog of net
erna verhuisde hij bovendien uit Venlo, wellicht ook
vanwege het overlijden van zijn echtgenote met wie
overigens geen kinderen had gekregen. Hij trok eerst
naar Den Bosch en later naar Groesbeek.
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Limburgs Literatuur Lexicon (2007) en Een Noorse liefde (2012). Hij werkt aan een historische roman over
hertog Reinoud II van Gelre en aan een studie over de architecten Johannes en Jules Kayser.
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Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist en schrijver. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan, zoals het

k eep the soul aliv e

Als natuurpublicist sloeg hij een andere weg in, aldus J. Heimans in een
necrologie bij het overlijden van Garjeanne op 2 juli 1965 (hij was 88).
‘Uit de omstreken van beide woonplaatsen vond hij inspiratie en materiaal voor
een reeks van uitvoerige studies over telkens een bijzondere figuur uit de plantenwereld, waarbij op een heel eigen manier de ontwikkeling en de structuur tot in
de minutieuze, ook microscopische details werd beschreven en afgebeeld. Voorbeelden, gekozen uit 10 na-oorlogse jaargangen van DLN zijn: Gratiola (Genadekruid), Sherardia, Microcala (Draadgentiaantje, Galinsoge, Inula (brittanica),
Teesdalia, Badhamia (slijmzwam), Kleine leeuweklauw, Duitse brem, Zaagblad
(Serratula).’
De natuurbeschermer was dus weer natuurvorser geworden. Over de natuur rond Venlo zweeg hij, voor zover ik kon nagaan, in zijn laatste jaren.
Daar had hij ook al genoeg over gezegd en zich meer dan voldoende voor
ingezet. De vergelijking met Jac. P. Thijsse, die mijn nieuwsgierigheid
had gewekt, was op zijn plaats. A.J.M. Garjeanne is een ten onrechte vergeten strijder voor de Venlose natuur, die meer verdient dan een eenregelige vermelding in een overzicht van natuuronderzoekers. <
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Met dank aan
Bart van Tooren (hoofdredacteur van
De Levende Natuur) en Arjan Ovaa (Limburgs
Landschap).
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D e ve n loop va n

A B elKAD eR B e nA l I

De ven l oop bes t a a t i n 2 0 1 5 t i en j a a r. Sch r i j v er en
h ard l oper Abd el k a d er B en a l i s ch r eef er o p v er zoe k van d e red a ct i e een es s a y o v er. A bd el k a d er
Be n al i ( I gh azza zen , M a r o k k o , 1 9 7 5 ) i s s ch r i j v er
en programma m a k er. Het W K a t l et i ek i n 1 9 8 7 ,
en i n h et bi jzo n d er d e wi n s t v a n d e M a r o k k a a n
Saï d Aoui t a op d e v i j f k i l o m et er, wa k k er d e zi j n
l i efd e voor h e t h a r d l o pen a a n .

door Abelkader Benali
foto’s Peter de Ronde
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O g en d i e

v O llO pen

‘Ik was een gezellig dikkertje en
deed niet aan sport. Na het zien
van deze beelden ben ik lid geworden van AVR in Rotterdam. Nellie
Cooman trainde daar ook. Alleen:
we gingen nooit hardlopen. Wel verspringen maar daar was ik niet goed
in. Dus na een jaar hield ik het voor
gezien en ben ik op eigen houtje
gaan hardlopen. Draven door parken
en weilanden. Hardlopen is een
short-cut naar vrijheid. Je zit meteen
in het moment zodra je de straat op
gaat en elke kant op kunt die je zelf
wilt. Een kwestie van de ene stap
na de andere zetten. Even heb ik de
ambitie gehad om topsporter te worden, ik heb erover gedroomd. Het
ging moeizamer dan ik dacht. Ik heb
een zwaar lichaam voor een marathonloper. Ik blijk blessuregevoelig
en heb lang nodig om te herstellen.
Maar op momenten dat ik hardloop,
voelt dat als het belangrijkste in
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Abelkader Benali
Odoorge
n die

Met een blessure op de bank naar het filmpje kijken dat Rob Hodselmans heeft gemaakt van de Venloop leek me een goed idee om de
herstelfase wat te mee versnellen. Adembenemende beelden. Uitgeputte hardlopers die met de handen op het hoofd over de finish komen. Die
holle ogen, compleet kapot. Geen suikers meer, de medaille is binnen.
Je bent zo blij dat het erop zit, je bent zo moe dat je er niet van kan genieten. Hoe langer ik keek, hoe meer vragen ik kreeg. Wat bezielt mensen om weken, maanden te trainen voor een evenement waarin ze zo
diep gaan dat sommigen hun eigen naam vergeten? Sommigen nemen
een paspoort mee om na afloop te kunnen checken wie ze zijn.
Een Limburgse loopster die aan de start van de Groene van
Amsterdam Marathon nog fris en fruitig aan het warmlopen was, kwam
vier uur later als een schim van wie ze was over de finish. Heel in de
verte kwam ze aangelopen, nog vierhonderd meter te gaan en ik herkende haar niet. Wie was die loopster die als derde ging eindigen? Toen
ik haar herkende was ik geschokt. Uitgeput viel ze in m’n armen. Op
het parcours had ze een deel van haar ziel verloren. Ze was een andere
persoon geworden. Een vechter. Een overlever. Zo zacht als ze was, hard
als graniet van binnen. Ik feliciteerde haar met de prestatie. Ze leek te
verlangen naar een begrafenis.
Deze transformatie was een duidelijk teken van de geweldige
krachten waar deze vrouw over beschikt. Blijkbaar was ze in staat om in
de wedstrijd boven zichzelf uit te stijgen. Elke goed getrainde hardloper
weet dat hij of zij vroeg of laat in een zone komt waarin elke stap vergezeld gaat van pijn. Moeilijk te definiëren pijn. De pijn van het lichaam
dat zichzelf op een andere manier leert kennen. De tank raakt leeg, de
spieren scheuren op microniveau, elke stap voelt als een hamerslag.
Het lichaam gaat op en daarna over het randje. Hoe langer ik naar de
beelden van Hodselmans kijk, hoe minder ik begrijp waarom hardlopers
mijn leven. Ik heb er een boek over
lopen. Het is ook slecht te begrijpen. Het begrip groeit in het lopen en
geschreven, ik verwerk het in essays. sterft in het rusten. Het hardlopende lichaam kent zijn eigen wetten en
Op momenten dat ik vast zit, ga ik
logica die in stilstand compleet verdwijnen. Wat overblijft is een zoete
hardlopen. Dat verfrist en stimuleert herinnering aan die endorfine-kick, de grenzen die zijn verlegd, het
op heel veel manieren. Schrijven is
spurtje dat is gemaakt.
een vorm van een marathon lopen.
Elke keer weer moet de steile weg naar boven die de hardloper kent als
Je doet elke dag een beetje, na een
die slopende wedstrijd begonnen worden. Het lichaam sputtert tegen.
jaar heb je een heel boek. Er zijn niet Niet weer! De goed getrainde loper weet dat de enige manier om deze
veel mensen die dat geduld kunnen
toestand, deze identiteitscrisis, te overleven is door mentaal goed vooropbrengen. Een marathon is langebereid te zijn. De loper moet bereid zijn om de crisis te accepteren in de
termijndenken. Een kwestie van veel hoop dat er een goede tijd uitrolt. In de hoop dat hij er goed uitkomt.
eenzame kilometers. En je weet pas
De halve marathon kent veel eenzame kilometers. Tot vijftien
achteraf of je voorbereiding de juiste kilometer kan iedereen met een beetje training, zotheid en volharding
is geweest. Op dit moment kamp ik
het hardloopavontuur aangaan. Daarna wordt het anders. De halve mamet een hardnekkige meniscusblesrathon is zwaar als een aambeeld. Eenzame kilometers die beginnen
sure. Als ik op tijd herstel, duik ik
bij de elfde en tot aan de negentiende voortduren waarin het parcours
in Venlo op om mee te doen aan
oneindig lijkt, de wind manisch en de zon giftig. Als het regent daar
editie tien van de Venloop. Hier in
dan plenst het. Die kilometers manmoedig doorkomen is een opgave.
de Randstad zijn hardloopwedstrijIn het filmpje van Hodselmans kijkt geen van de lopers achterom. Het
den helemaal overgenomen door
is vergeten zo lijkt het, het slagveld. Maar de loper die over de finish
toeristen. De leuke wedstrijden voor komt, kijkt ook niet vooruit. Die ogen zijn zich nauwelijks gewaar van de
fanatieke lopers vinden toch plaats
omgeving. Die ogen zijn in staat van afwachting. Ze zijn nog te bedremaan de rafelranden van Nederland.’
meld door het voorafgaande - die wedstrijden waarin vrijheid en keuze
niet bestaat, enkel de keiharde wetten van de noodzakelijkheid - om te
beseffen dat men terug is gekomen in de echte wereld waarin men het
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succes mag vieren, waarin er wel keuzevrijheid is. Waar alles normaal en
dus licht teleurstellend verloopt. In die ogen zie ik ook de opkomende
melancholie aan die gelopen wedstrijd. De wedstrijd is een dictator; hij
kent geen verzoening, hij kent geen democratie. Tegenover de wedstrijd
staan we allemaal alleen.
Die ogen moeten in een fractie van een seconde weer letterlijk met andere ogen de wereld inkijken. Een nieuwe wereld waarin niet
hoeft te worden gestreden en gevochten om het aanvangstempo hoog
te houden. Daarom spreken die beelden van Hodselmans me zo aan.
Die opeenvolging van uitgebluste ogen die zich razendsnel vullen met
levenslust en verwondering brengen de essentie van het hardlopen naar
boven: wat er in een wedstrijd gebeurt, gebeurt in een andere wereld.
Gelukkig maar. Op mijn iPhone luister ik naar een lied van David Bowie, A Space Oddity, dat die verwondering en eenzame existentie van het
hardlopen mooi onder woorden brengt.

Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
Ground Control to Major Tom
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may God’s love be with you
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door Henry Walboomers
foto’s Henry Walboomers /
Gemeente Venlo

Vergeten voorvaderen,
Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One, Liftoff
This is Ground Control to Major Tom
You’ve really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it’s time to leave the capsule if you dare
“This is Major Tom to Ground Control
I’m stepping through the door
And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today

de Eburonen
Z e b e h e e rs e n mu s e a v a n Nijme ge n t o t M a a s t ric h t , z o a ls
z e o o it o n z e la n d s t re ke n d o min e e rd e n . Z e z ijn n o g
a lt ijd d e n a a mge v e rs v a n mu s e a in X a n t e n , Ke u le n e n
To n ge re n . E n w ie kijkt in d e v it rin e s v a n h e t L imb u rgs
M u s e u m o f d e b a d e n in h e t He e rle n s e T h e rme n mu s e u m
b e z o e kt , krijgt d e s t e llige in d ru k d a t ‘ d e Ro me in s e t ijd ’
p re c ie s d a t w a s : d e t ijd v a n d e Ro me in e n . I n h e e ms e
b e v o lkin gs gro e p e n , s t a mme n d ie h ie r s o ms a l e e u w e n
v o o r d e ko ms t v a n d e Ro me in e n w o o n d e n , ko me n e r in
t e n t o o n s t e llin ge n b e ka a id v a n a f. Z e w o rd e n w e gge z e t
a ls min d e rw a a rd ig, o n ge c u lt iv e e rd e n b a rb a a rs z e ke r v e rge le ke n b ij d e o n t w ikke ld e Ro me in e n . D a t
b e e ld b lijkt o n t e re c h t . W ie w a re n o n z e v e rge t e n
Ke lt is c h e v o o r v a d e re n ? E n w a t b e t e ke n d e d e ko ms t v a n
‘ b e s c h a v in g’ in d e p e rs o o n v a n J u liu s C a e s a r v o o r h e n ?

Het verlangen naar herstel groeit. <

G eden ksteen l oc ati e h i stori sc h e l an dw eg
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EBURONEN

In het gebied tussen Maas en Rijn woonden ooit de Eburonen. Lange tijd
waren de politiek gekleurde geschriften van de Romeinse legerleider
Julius Caesar onze enige bron: hij schrijft uitgebreid over zijn strijd
met de stam der Eburonen. Aan de hand van recente archeologische
vondsten, waaronder de muntschat van Amby bij Maastricht, ontstaat
echter een steeds levendiger beeld van de Eburoonse cultuur en
samenleving. Een samenleving met heldere sociale structuren, met
een typisch Keltische cultuur die zeker bij de rijke elite een belangrijke
positie voor eigen (gouden) sieraden en munten kende. Tegelijkertijd

De chronologische indeling in Bronstijd, Vroege
en Late IJzertijd en Romeinse Tijd is ook in Venlo te
maken. Dat blijkt uit de volgende archeologische
vondsten, waarvan er enkele tentoongesteld zijn in
het Limburgs Museum.

De G en eraal sh eu vel , Jam m erdal Ven l o
F o to l i n k s : G e b i e d E b u r on e n 5 7 .v. C hr.
F o to rech t s : I m p r e s s i e E b u r oons e
n ed e rze tti n g op h oogt e r r as t e n oos t e n v a n
d e M a a s ( m aqu e t t e Li m b u r gs M us e um )

kantelt door onderzoek het beeld van Julius Caesar als vredestichter,
als beschaving en vooruitgang brengende Romeinse heerser naar
een imperialistische, gewelddadige en niets ontziende agressor, die
rovend, moordend en plunderend zijn wil oplegt aan de plaatselijke
bevolking.

Bronstijd

2000 v. Chr. – 800 v. Chr.

Vroege IJzertijd

800 v. Chr. – 500 v. Chr.
Hallstatt-periode

Late IJzertijd

500 v. Chr. - 50 v. Chr.

DE K ELTEN

Romeinse tijd

50 v. Chr. – 400 n. Chr.

De Belgische amateur-historicus Ugo Janssens heeft een uitgebreide
studie gedaan naar de geschiedenis, leefgewoontes, mythe en
werkelijkheid van de Keltische stammen. Algemeen wordt volgens
Janssens aangenomen dat deze Kelten zich in het gebied tussen Rijn
en Maas vestigden op het moment dat de urnenveldencultuur vanuit
het huidige Hongarije over Europa verspreid werd (1400 tot 1000 v.
Chr.). Volgens Professor Jean Bourgeois van de Universiteit in Gent, een
expert op het gebied van nederzettingen en grafrituelen uit de Brons- en
IJzertijd, kenmerkt zo’n vestiging zich door kleine leefgemeenschappen,
uitgestrekte urnenvelden en dus crematie van overledenen, en een
grote productie van aardewerk en bronzen voorwerpen.
De aanwezigheid van tientallen urnenvelden in onder andere Limburg
(Weert en Venlo) en Niederrhein (Weeze en Kaldenkirchen) die
eeuwenlang door families in gebruik moeten zijn geweest en de
ontdekking van specifieke woonvormen onderschrijven de stelling dat
sinds het einde van de bronstijd (800 v. Chr.) de mens zich permanent
in onze regio gevestigd heeft.
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U I T DE B RO N S T I J D:

• Sporen van bewoning, gevonden bij de aanleg van
een vijver in het Hagerhof
• Twee bronzen zwaarden, een uit 1750 – 1100 en
een uit 1100 – 700 v.Chr, gevonden in de Maas ten
zuiden van de stad. De zwaarden zijn waarschijnlijk
als offergave in de Maas terechtgekomen
• Restanten van een grafveld uit de Late Bronstijd,
aangetroffen bij de aanleg van de Zuiderbrug over
de Maas in Hout-Blerick
• Een prehistorisch akkerbouwcomplex (Brons- of
IJzertijd), gevonden in het Julianapark ten oosten
van de voormalige Laerpoort

H al l st attketel u i t om g evi n g Ven l o

– 500 v. Chr), aangetroffen in het Jammerdal.
Elke heuvel was oorspronkelijk door een
kringgreppel omgeven. De grootste tumulus, de
Generaalsheuvel, is een vorstengraf. Deze moet
toebehoord hebben aan een belangrijk leider van
een gemeenschap of stam
• Hallstattketel (700 – 600 v. Chr.) uit de omgeving
van Venlo; meer is niet bekend van de locatie van
de vondst. Het gaat om een grafgift. De Venlose
ketel is de meest noordelijke vondst van dit soort,
gemaakt in het huidige Italië
• Een grafveld uit de vroege IJzertijd (750 – 500 v.
Chr.), gevonden in Boekend
• Een aantal crematiekuilen uit de Late IJzertijd,
gevonden in Boekend

Verder was er op het oostelijk hoogterras een oude
handelsweg, die vanuit de Noord-Eifel via Aken,
Heerlen, de Witte Steen in Reuver, Kaldenkerken, de
Venlose Heide, Straelen en Geldern naar de monding
van de Lippe in de Rijn bij het huidige Xanten liep. De
U I T DE I J ZE RT I J D:
Romeinen zouden deze oude landweg gebruiken bij
• Een complex van zes prehistorische grafheuvels hun opmars naar het noorden. Aan het begin van de
(zogenaamde tumuli) uit de vroege IJzertijd (750 Romeinse overheersing werd de landweg omgebouwd
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tot een echte Romeinse weg, een van de belangrijkste tussen Maas en Rijn.
In Venlo bestond op dat moment al een eeuwenoude oversteek of
doorwaadbare plaats in de Maas. De prehistorische weg naar die
Maasovergang werd in 2009 tijdens archeologisch onderzoek aan de
Blerickse kant van de Maas aangetoond.
De locatie van die oversteekplaats had een geografische reden. In Venlo
maakt de Maas een grote bocht naar het westen, terwijl de oude landweg op
de Venlose Heide een bocht naar het oosten maakt. Nergens anders kwamen
rivier en landweg zo dicht bij elkaar: een markant schakelpunt dus voor de
combinatie van vervoer over Maas en over land, van en naar het noorden.

de inval van de Germaanse Tencteri en Usipeten
in 55 v. Chr. vluchtten de Menapiërs, die aan beide
zijden van de Rijn woonden, naar het westen. In
het oosten was zoals gezegd de Rijn de grens van
het Eburonengebied. Er waren contacten met de
Germaanse stam van de Ubiërs. Dit laatste blijkt uit

het onderzoek van specifieke Keltische munten die
Eburonen en Ubiërs bezaten en onderling gebruikten.
In het zuiden waren de Treveren (rond Trier) de grote
en dominante buurman van de Eburonen. Daar
woonden ook de Condrusi. In het zuidwesten aan
de Maas, tussen Luik en Namen, grensde het land

DE EBURONEN

Het woord Eburonen was hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het
Keltische woord ‘ebur’, dat taxus betekende. Eburonen: mensen van
de taxusboom. De taxusboom was voor de Eburonen een heilige boom,
een levensboom zelfs. De takken van de taxus kunnen, als ze de grond
raken, zelf wortel schieten, een symbool voor de kringloop van het leven
en de eeuwigheid.
De Eburonen waren een Keltisch-Germaanse stam: Germaans van
oorsprong, Keltisch geworden. Ze trokken ooit de Rijn over naar Keltisch

R ep l i c a boerderi j u i t de Late IJz erti jd m et sp i eker.
F o to l i n k s : k e n m e r k e n Tax u s b oom
F o to rech t s : B ou w r e p l i c a E b u roons e
bo e rd e ri j m e t l e e m w an d

grondgebied, onder druk van andere Germaanse stammen. De Eburonen
behoorden tot de stammen in wat Caesar Belgica noemde, het noordelijk
gebied van Gallië tot aan de Rijn. De thuisgrond van de Eburonen is
bijgesteld, op basis van een combinatie van historische bronnen, nieuwe
archeologische vondsten zoals muntschatten en nieuw onderzoek
(door bijvoorbeeld professor Nico Roymans van de Vrije Universiteit in
Amsterdam). Het zou gaan om het gebied tussen de Maas en de Rijn,
met de zandvlaktes van Zuidoost Nederland, Noordoost België (waar
Tongeren ligt) en het westelijke Duitse Rijnland ten noorden van Bonn, te
weten de Noord-Eifel en de Niederrhein in het noorden. In dat noorden
grensde het gebied van de Eburonen volgens veel Duitse historici aan
het land van de Menapiërs. De Menapiërs hadden hun thuisgrond ten
zuiden van de Maas en de Waal in het huidige Noord-Brabant, en vanaf
Nijmegen tot aan de monding van de Lippe bij het huidige Xanten. Na
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der Eburonen aan het grondgebied van de Aduatuci.
De Eburonen woonden in verspreid liggende
nederzettingen van hooguit enkele boerderijen. In het
gebied van de Römer in de Boekend is een groep van
deze boerderijen uit de Late IJzertijd archeologisch
aangetroffen, met daarbij aparte spiekers voor
zaad- en voedselopslag. De Eburonen kenden in
tegenstelling tot andere stammen in Gallië geen
duidelijk herkenbare, goed versterkte nederzettingen
(zogenaamde oppida). Het ging hier louter om
kleine, zelfvoorzienende boerengemeenschappen.
Eburonen woonden onder één dak met hun vee, in
houten boerderijen met lemen vlechtwanden. Er
waren aparte gedeeltes voor mens en vee. Sloten en
heiningen van vlechtwerk vormden de afscheiding
van het terrein. Lang hadden historici het beeld van
een eenvoudige statische, agrarische gemeenschap
met beperkte sociale structuren zonder bijzondere
kenmerken. Roymans stelt dat beeld bij: hij ziet een
duidelijk rijkere samenleving met unieke elementen
en sociale structuren. Aanwijzingen daarvoor zijn
lokale en regionale cultusplaatsen met offergaven,
vaak van goud. Die cultusplaatsen zorgden voor
binding en een eigen identiteit. Ook krijgersgroepen,
door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus
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‘comitatus’ genoemd, veronderstellen een loyale sociale band met
een leider. Daarbij passen ook de specifiek Keltische munten, de
regenboogschoteltjes. Die werden als betaal- maar vooral ook als
bindmiddel gebruikt: het aangaan van allianties was aan de orde van
de dag.

aan de omgeving van Empel. De motivatie hiervoor is
de aanwezigheid van een grote Keltische cultusplaats
daar en de vondsten van grote aantallen Keltische
regenboogschoteltjes.

C U LT U S P L A AT S E N

In de Keltische cultuur zijn bronnen, vennen, plassen,
beken, moerassen en rivieren favoriete plaatsen voor het
brengen van offers en het houden van religieuze rituelen.
Via het water dacht men in die tijden in contact te kunnen
komen met de goden. Vooral daar waar kleinere beekjes
en riviertjes uitmondden in grotere stromingen treft

C u l tu sp l aats aan de M aas i n Lom m
I mpre ssi e k l e i n e E b u r oon s e k r i j ge r s gr oe p

COMI TATUS

De Eburonen hadden een bijzondere bestuursorganisatie. De basis
werd gevormd door zelfstandig optredende groepen krijgers en hun
leider, die als tegenpresentatie bescherming en materiële voordelen gaf
aan zijn volgelingen. Gefolgschaft is het mooie Duitse woord dat men
hanteert voor deze sociale krijgersgroepen en dat nu nog steeds terug te
vinden is in het Rijnland leiderschapsmodel. Door allianties aan te gaan
met andere groepen ontstond een waar netwerk van comitati dat men in
tijd van nood snel kon mobiliseren tot een krachtig leger.

AM BI ORI X EN CATU V OLC U S

De aard en de omvang van dergelijke allianties bepaalde ook de macht
en status van de groepsleiders. Zo ontstond binnen de Eburonen een
geaccepteerde sociale structuur met, ten tijde van Caesar, een duaal
koningschap van Ambiorix en Catuvolcus. De naam van de eerste
betekent waarschijnlijk ‘rijke koning’. Ambiorix dankte die naam
wellicht aan het rijke gebied van de Noord-Eifel. Hier werden belangrijke
grondstoffen, zoals ijzererts, zilver en goud, gedolven en verwerkt. Over
de eeuwenoude landweg (de zogenaamde IJzerweg) en over Rijn en Maas
werden de grondstoffen als half- of eindproduct vervoerd en verhandeld.
Wie Ambiorix aan Tongeren koppelt, zit overigens mis. Daar staat wel een
negentiende eeuws standbeeld van Ambiorix, maar hij heeft daar nooit
gewoond, al ligt Tongeren wel in het voormalige land van de Eburonen.
De tweede koning heette Catuvolcus. Zijn thuisgrond zou meer in het
noordelijke gebied van de Eburonen hebben gelegen. Roymans denkt
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men veelvuldig cultusplaatsen aan. De vorm van zo’n
cultusplaats was veelal een vierkant terrein. In Lomm
aan de Maas bij Venlo werd een Keltische cultusplaats
aangetoond, zoals Tom Doesborg elders in deze Buun
beschrijft.
Ook tussen moerassen in Leuth bij Kaldenkirchen zag
amateurhistoricus Günter Nonninger een cultusplaats.
De kerk van Leuth zou zelfs een christelijke voortzetting
zijn van deze Keltische cultusplaats. Steeds meer
christelijke kerken, zoals die in Empel, weten we te
koppelen aan een oude Keltische cultusplaats. De locatie
bleef steeds dezelfde, alleen de religie en de daarbij
behorende rituelen veranderden door de eeuwen heen.
Ook in Venlo zijn Keltische munten gevonden, niet ver
van de Sint Martinuskerk, die op een plateau ingebed ligt
tussen beken in de buurt van de Maas: een aanwijzing voor
een lokale Keltische cultusplaats. De locatie wordt nog
geloofwaardiger als cultusplaats als men de toponiemen
De Hel, Helbeek, Helschriksel en de Lichtenberg hierbij in
ogenschouw neemt. Volgens het Midden Nederlandsch
Woordenboek betekent hel: laagte, moeras, poel, maar
kent ook het woord helle in de betekenis van het dodenrijk!
In diezelfde buurt was de Lichtenberg, waar volgens de
legende de lijken van Valuas en zijn vrouw, de mythische
stichters van Venlo, verbrand zijn, waar vervolgens twee

Gevon den z w aarden u i t bron s- en i jz erti jd

standbeelden gemaakt werden ter verering en waar altijd
een vuur zou branden.
De grootste regionale cultusplaats is archeologisch
aangetoond daar waar de Maas en de Waal bij elkaar
komen. Volgens Roymans werd deze overkoepelende
cultusplaats bezocht door verschillende krijgersgroepen
die er landdagen hielden. Deze bijeenkomsten
van religieuze en politieke aard zorgden voor een
gemeenschappelijke identiteit en onderlinge binding.
Offers werden er in allerlei vormen gebracht: zwaarden,
munten, sieraden (halsringen, mantelspelden),
maar ook dierlijke en mogelijk zelfs menselijke offers
vormden geen uitzondering. De munten en sieraden die
werden geofferd waren vaak geproduceerd in de NoordEifel.
In de Noord-Eifel kennen we cultusplaatsen vol zeer
waardevolle offers. De inheemse bevolking respecteerde
die cultusplaatsen, ook als ze van andere stammen
waren. De Romeinen hadden hier geen boodschap
aan: zij plunderden op grote schaal. Suetonius, die
een biografie schreef over verschillende keizers, en
ook over Julius Caesar, beschuldigt Caesar van het op
grote schaal plunderen van oppida, heiligdommen en
cultusplaatsen in Gallië, waardoor hij zich kon verrijken
met vooral goud. Hij schijnt zoveel goud te hebben
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miljoen munten. Het gaat dus om massacirculatie in
een korte periode van grote onrust.
De oudst teruggevonden Romeinse munten stammen
uit de tijd van keizer Augustus (27 voor Chr. – 14 na
Chr.). Ze zijn in verband te brengen met de oprichting
van militaire legerkampen langs de Rijn. De grootste
Keltische muntvondst werd in 2008 gedaan in
Amby bij Maastricht: 77 zilveren en 39 gouden
regenboogschoteltjes. Andere muntdepots zijn
aangetroffen in het Belgische Heers (102), Beringen
(25) en Fraire (93), en in Nederlands-Limburg in
Amby (116), Echt (20) en Venlo (7).

P O S I T I E VA N DE E B U RO NE N

G o u d en rege n b oogs c h ot e l t je s u it m unt s cha t
A mby, M aas t r i c h t

gehad dat hij niet wist wat ermee te doen: hij bood het door heel Italië
te koop aan voor 3.000 sestertiën per pond, terwijl de normale goudprijs
4.000 sestertiën was. Caesar veroorzaakte met de buit van de Gallische
oorlog hoogstpersoonlijk een dramatische inflatie van de goudprijs.

K ELTI SCH M UN TG E B RU I K

Niet de Romeinen introduceerden muntgebruik in onze contreien,
maar inheemse stammen als de Nerviërs, de Eburonen en de Ubiërs.
Zij produceerden al bolvormige gouden en zilveren munten die we
regenboogschoteltjes noemen. Mediterrane vorsten huurden in de 4e
eeuw v. Chr. al Gallische krijgers in. De betaling geschiedde in vormen
van munten. Waarschijnlijk hebben de Keltische krijgers die handelswijze
thuis overgenomen.
Munten van de Eburonen zijn herkenbaar aan een paard dat naar links
loopt. De munten werden gebruikt voor het doen van schenkingen, voor
offers en wellicht ook voor het afdragen van tribuut aan andere stammen.
Zo waren de Eburonen belasting verschuldigd aan de Aduatuci. Uit de
gemengde samenstelling van teruggevonden Keltische muntschatten
kan het contact tussen stammen onderling worden afgeleid. Met
de munten werden ook allianties tussen diverse krijgersgroepen of
stammen beklonken. Uit recent onderzoek van Roymans komt het beeld
naar voren dat er een massale muntslag moet zijn geweest rond het jaar
50 v. Chr., precies tijdens de opmars van Caesars legioenen door het
gebied van de Nerviërs, Treveren en Eburonen. Op basis van gevonden
muntstempels komt Roymans tot een totale productie van liefst 1 tot 2
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Caesar noemde de Eburonen in 54 v. Chr. ‘een
onbeduidende en zwakke stam’. Voor de komst
van de Romeinen in 58 v. Chr. was het gebruikelijk
dat kleinere stammen onderdanig waren aan veelal
grotere en belangrijkere stammen. Zoals gemeld
waren de Eburonen schatplichtig aan hun buurstam
in het zuidwesten, de Aduatuci. De Eburonen
moesten ieder jaar als belasting goederen en slaven
leveren aan de Aduatuci. Van Ambiorix weten we dat
zijn zoon en neef als onderpand dienden. Zij waren
gijzelaars die door de Aduatuci, volgens Caesar, ’als
slaven in ketens waren gelegd’.
In 57 v. Chr. werden de Aduatuci echter door de
Romeinen overrompeld, vermoord of als slaven naar
Rome gebracht en verkocht. Caesar noemt trots het
St an dbeel d Am bi ori x op m arkt Ton g eren

feit dat hij 53.000 Aduatuci-slaven kon verkopen.
Door de Romeinse zege waren de Eburonen ineens
vrij van de Aduatuci. Ze werden met privileges tot
bondgenoot van de Romeinen gemaakt. Zo hoefden
de Eburonen geen jaarlijkse schatting te betalen
aan de Romeinen en geen gijzelaars te leveren voor
de oversteek van de Romeinen naar Brittannië. De
Eburonen moesten wel graan, materiaal en soldaten
leveren voor het Romeinse leger.
De strategie van de Romeinen was erop gericht om
een kleine stam als bondgenoot te hebben, die dan
een grote stam in de gaten kon houden en van wie
het grondgebied als uitvalsbasis voor de Romeinen
kon dienen. De Eburonen speelden deze Romeinse
bewakingsrol ten opzichte van de Treveren. Van 57
tot 54 v. Chr. onderhielden de Eburonen ‘goede en
regelmatige contacten met Caesar’.
In 54 v. Chr. veranderde de situatie: de Eburonen
werden onderworpen door de Treveren omdat
de Romeinen hun greep op de - in hun ogen overwonnen stammen moeilijk konden handhaven.
Meerdere stammen wilden in 54 v. Chr. van de
nieuwe Romeinse overheersers af. Indutiomaris,
de leider van een coalitie van stammen rond de
opstandige Treveren, eiste van de Eburonen dat zij
als eerste in opstand kwamen. De andere stammen
konden dan rustig afwachten zonder zelf betrokken
te worden in confrontaties net de Romeinen. De
Eburonen moesten een winterkamp van het 14e
Romeinse legioen (zo’n 7.500 soldaten) overvallen
en vernietigen. Ambiorix, als leider van de Eburonen,
had weinig keus. Hij vernietigde in een hinderlaag
inderdaad het complete Romeinse legioen.
Waar deze hinderlaag heeft plaatsgevonden is
archeologisch nog nooit aangetoond, ook al hebben
verschillende historici een kleine dertig mogelijke
locaties beargumenteerd. Het Venlose Jammerdal
en het Galgenven in Kaldenkerken behoren ook tot
dit lijstje van mogelijke locaties. Het wachten is nog
steeds op archeologische bewijsstukken.

DE W R A A K VA N DE RO M E I NE N

Caesar had gedurende zijn veroveringstocht door
Gallië nog nooit zo’n vernietigende nederlaag
geleden. Op het nippertje kon hij voorkomen
dat een tweede legerkamp in het gebied van de
Nerviërs onder de voet gelopen werd. Caesar wilde
wraak en onderwierp in 53 v. Chr. eerst de buren
van de Eburonen, de Menapiërs en de Treveren. De
Eburonen zaten ingesloten. Caesar gaf zijn legioenen
daarna opdracht het gebied van de Eburonen in te
trekken en alles te vernietigen. Mannen, vrouwen en
kinderen werden vermoord of als slaven verkocht en
weggevoerd naar Rome, boerderijen en graanvelden
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Caesar vertrok in 51 v. Chr. naar Rome. Hij liet een ontregeld en verwoest
land achter, zonder beveiligde Rijngrens en zonder Romeins gezag in
onze contreien. Trots hoefde hij op zijn daden niet te zijn: hij had
vele plunderingen, massale slavernij en een ware volkerenmoord met
naar schatting een miljoen doden op zijn geweten. Gehele stammen,
waaronder de Eburonen, werden waarschijnlijk uitgemoord. Zelfs in
Rome plaatste men vraagtekens bij zijn optreden. Suetonius schreef:
‘Vanaf die tijd liet hij geen gelegenheid voorbijgaan, ook al was het
onrechtvaardig en gevaarlijk, om oorlog te voeren. Zonder enige
reden viel hij evenzeer met Rome verbonden volkeren als vijandige en
onbeschaafde stammen aan. Dit ging zover, dat de senaat zelfs besloot
een afvaardiging naar Gallië te sturen om de toestand te bestuderen, en
sommige senatoren voorstelden hem aan de vijand uit te leveren. Maar
omdat hij zoveel succes had werden er voor hem vaker en langduriger
dankfeesten gehouden dan ooit voor iemand anders.’
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Vlak voor een stemming in de senaat in Rome
verklaarde de senator Cato zelfs dat Caesar wat hem
betreft aan de barbaren moest worden uitgeleverd.
Zo ver kwam het niet: Caesar bleef aan de macht.

CONCLUSIES

Archeologisch is vastgesteld dat in onze contreien
in de tweede en de eerste helft van de eerste eeuw v.
Chr. een rijke goudcirculatie is geweest. Na Caesars
vertrek in 51 v. Chr. lijkt die goudcirculatie compleet
te zijn verdwenen: in de tijd van Augustus kwam
hier geen gouden muntslag meer voor. Er zijn uit
die periode ook geen gouden sieraden of andere
objecten teruggevonden. Het goud was door Caesar
naar Rome meegenomen.
De komst van de Romeinen heeft tot een dramatische
vernietiging geleid van inheemse structuren en
volkeren in geheel Gallië. In het geval van de
Eburonen kan zelfs het woord genocide gebruikt
worden. Als men de teksten van Caesar gelooft, dan
moet de impact destijds enorm zijn geweest, juist
voor de bewoners van onze contreien. Had Caesar
in onze tijd geleefd, dan zou hij ongetwijfeld zijn
opgepakt en voorgeleid aan het internationale
gerechtshof in Den Haag. Schattingen, op basis van
zijn eigen verslag van de oorlog in Gallië, komen op
ongeveer één miljoen dodelijke slachtoffers onder
de inheemse bevolking en eenzelfde aantal mensen
dat als slaaf zou zijn verkocht. Samen vormt dat een
derde van de oorspronkelijke bevolking, stellen Jona
Lendering en Arjen Bosman in 2010 in hun boek De
Rand van het Rijk uit 2010.
De beroemdste klassieke Romein, de vergoddelijkte
Julius Caesar, zou je op basis van deze schatting op
één lijn kunnen plaatsen met Adolf Hitler en Jozef
Stalin; hij verdient op geen enkele wijze enig respect
of bewondering.
De Eburonen, onze vergeten voorvaderen, die
net zoals wij in het gebied van de Maas en de
Rijn gewoond hebben, hadden een eeuwenoude
sterke en rijke cultuur met een unieke sociale
samenlevingsstructuur. Wij zouden spreken van een
participatiemaatschappij. Deze unieke cultuur lijkt
bijna geheel door de Romeinen vernietigd te zijn.
Een ongekend verlies dus van een belangrijk deel
van onze geschiedenis. De fragmentarische resten
van deze vergeten voorvaderen verdienen daarom
meer aandacht in onze door Romeinse vondsten
gedomineerde musea. <

KO EK WAUS

CAESAR : GENOC I D E PLE GE R , PLU N D E RA A R ,
SLAVENHANDELA A R
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werden verbrand en vee, sieraden en (gouden) offers van cultusplaatsen
geroofd. Aanvoerder Trebonius trok met drie Romeinse legioenen door
de Maasvallei en moet daarbij via de oude landweg over het oostelijk
hoogterras ook in Venlo zijn geweest.
Eburonen die konden vluchten, trokken naar de Ardeense wouden of
naar de moerassen van de Peel en de Hoge Venen. Met wisselend succes
voerden gevluchte Eburonen vanuit die ontoegankelijke gebieden een
guerrilla-oorlog waar Caesar de handen vol aan had. Slechts in kleine
groepen konden de Romeinen in de moerassen doordringen en het was
te onbekend terrein om er goed te kunnen vechten. Opnieuw leden de
Romeinen veel verliezen.
Om verdere nederlagen te voorkomen, besloot Caesar de naburige
stammen tot vernietiging van de Eburonen op te roepen. Hij stelde ze een
goede buit in het vooruitzicht. Zelfs Germaanse stammen van over de Rijn
werden uitgenodigd. Met succes, stelt Caesar. Hij schrijft dat de gehele
stam van de Eburonen vernietigd werd. Ambiorix zelf wist te vluchten,
waarschijnlijk over de Rijn. Catuvolcus zag geen andere uitweg dan met het
gif van de taxusboom zelfmoord te plegen. Vanaf dat moment ontbreekt de
stam der Eburonen in alle historische bronnen.
Door pollenonderzoek is inmiddels aangetoond dat het gebied rond het
Duitse Jülich inderdaad op een bepaald moment ontvolkt is geraakt. Maar
is dat voldoende bewijs voor de volledige uitroeiing van de Eburonen?
Overdreef Caesar? Caesar kan politieke redenen hebben gehad voor zijn
boude bewering: op de eerste plaats om met krijgssuccessen zijn politieke
tegenstanders in Rome de mond te snoeren, maar ook om een voorbeeld
te stellen voor andere stammen die overwogen in opstand te komen.
Het lijkt erop dat niet alle Eburonen werden vernietigd. Zo wezen
de geschiedschrijvers van het aartsbisdom Keulen op het feit dat de
Mulgouw in de omgeving van Venlo een zeer oude bevolking heeft
bewaard, ondanks de overheersing door Germanen, Romeinen en
Franken. De Duitse historicus Eck, die een zeer grondige en uitvoerige
studie gemaakt heeft van Romeins Keulen als hoofdstad van het
Romeins gebied tussen Rijn en Maas, is van mening dat overlevende
delen van de Eburonen zich moeten hebben aangesloten bij andere
stammen of samen een andere naam aannamen, bijvoorbeeld die van
de Talliaten in de Eifel.

feest-dj koekwaus

Henry Walboomers (Venlo, 1958) is amateur-archeoloog en regionaal historicus.
Hij schreef de boeken Ambiorix contra Caesar 54 v.Chr. in het Venlose Jammerdal?
en Romeins Venlo, Blerick en Tegelen
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Een onvoltooide
wandeling

Ha l l e a a n d e S a a l e wen k t

In de buurt van Bodenwerder, waar de leugenbaron van Münchhausen zichzelf aan zijn
haren uit het moeras trok, trok ik in de zomer van 2010 de stekker uit mijn wandelschoenen. Blessureleed, ontstaan door overbelasting. Eigen schuld. In mijn overmoed verkeek
ik me op het gewicht dat ik meenam op mijn tocht, een wandeling met een missie. Op zoek
naar sporen van mijn vader en van twee veel te jong gestorven Venlonaren, Harrie Meijer
en Frans Coehorst.

Een ervaren wandelaar weet: wat je thuislaat is mooi meegeno-

men. Dus prop ik mijn rugzak nooit te vol met nutteloze zaken, blijf ik
kritisch op elk grammetje. Nee, het gewicht dat ik op mijn rug torste,
was goed te dragen. Dus, stel ik achteraf vast, moet het mijn hoofd zijn
geweest. Het hoofd, dat ongemerkt vol raakt tijdens de voorbereiding
van zo’n onalledaagse lange wandeling. Een huishoudweegschaal is
niet bij machte het gewicht aan te geven van wat zich zoal onder een
schedel vastzet. Slechts zes weken van de geschatte drie maanden
duurde de expeditie. Eerst dwars door Nederland, daarna bij Emmen
de grens over richting Osnabrück.
Ik denk eraan terug bij het lezen van de woorden ‘schoon schip’. Ze staan onderaan
op een los velletje papier in mijn agenda. Op dergelijke velletjes noteer ik wekelijks
de zaken, groot en klein, die ik wil aanpakken. Men moet, vind ik, niet te vrijblijvend in het leven staan.
Dan is er die doos. Hij bevindt zich in de hoek van mijn werkkamer, tussen twee
boekenkasten ingeklemd. Telkens als de zwabber op jacht gaat naar vlokken stof
til ik hem even op. Met beide handen, want tot de rand gevuld met het oude zeer:
notitieblokjes, een stapeltje vredeskaarten van kinderen, krantenartikelen, wandelkaarten, routegidsjes, een dagboekje… Op 2 juli 2010 is dat allemaal in deze doos
terechtgekomen. Precies op de dag dat ik vroegtijdig mijn wandeling van Venlo
naar Auschwitz moest beëindigen. Bij elke zwabberactie word ik eraan herinnerd:
Het was in Silberborn, stipje op de kaart, veertig kilometer ten noordwesten van
Göttingen, waar een linkervoet mij dwars zat.

door Herman Verweij
foto’s Peter de Ronde
200

BUUN

Mijn eerste grote wandeltochten dateren uit 2005 en 2008. Respectievelijk naar Rome en Assisi. Dus rijp werd de tijd voor een nieuwe uitdaging. Niet naar Santiago de Compostela. Ik zoek liever mijn eigen weg,
zonder veel rumoer om me heen.
Na het overlijden van mijn vader stuitte ik bij het leeghalen van het ouderlijk huis op een kistje met brieven. Op zolder, verscholen achter een
gordijn. Brieven die mijn ouders elkaar tijdens de oorlog schreven. Hij,
voor de Arbeitseinsatz ploeterend in een bruinkoolmijn in de buurt van
Halle. Zij, hoogzwanger van mijn oudste broer. Moest het alleen zien te
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rooien, af en toe opgeschrikt door het onregelmatig
geklepper van de brievenbus als er post uit Duitsland
werd bezorgd. Na zijn eerste verlof - dat was pas na
negen maanden - keerde mijn vader niet meer terug
en dook onder. Door hun briefwisseling zag ik helder
voor me hoe het leven van mijn ouders zich zeventig
jaar geleden voltrok.
Een nieuw reisdoel diende zich aan. Een wandeling
naar het oosten. En Halle in het bijzonder.
Een brief reist nooit alleen
Hij wikt zoals zij thuis seringen schikt,
weet dat zij zijn woorden weegt.
Hapert de pen, leest zij gedachten;
tussen de regels geeft hij zich bloot.
Haar brieven ogen als een zomerstrand,
zelfs potloodtaal houdt stand. Soms
is het oorlog, valt koud de inhoud
op het lijf, lijkt Halle de andere kant
van het heelal. Zo schreven ze elkaar
dichtbij. Verhalend als foto’s, geknipt
om in te lijsten, bewaard in een kistje
uit een wederopbouwwinkel.
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Een sneetje maken in een ontstoken duim werkt voor de bezitter ervan bevrijdend. Zo voelt het ongeveer als ik de bewuste
doos ondersteboven kieper op de vloer van mijn werkkamer.
De zorgvuldig bewaarde paperassen vliegen alle kanten op.
Na vier jaar detentie ruiken ze de vrijheid. Ik herken het bezoedelde routeboekje van de Hünenweg van Meppen naar Osnabrück, een stapeltje brieven van familie en vrienden, topografische kaarten van Polen, het stukgelezen boek ‘Im Westen
nichts neues’ van Erich Maria Remarque. Mijn blik wordt
getrokken naar het dagboekje, voor één derde volgeschreven.
Ik blader er doorheen, beleef eenzelfde ervaring als bij het
openslaan van een fotoalbum. Voor ik er erg in heb lees ik
over een toevallige ontdekking, gedaan tijdens een oefentrip
in 2009 in eigen land.
De weg van het Pelgrimspad, familie van het Pieterpad, gaat langs de fusilladeplaats van Kamp
Vught. Op een zomerse dag, het hoofd verschoond
van triviale zaken, liep ik langs het hek dat toegang
verschaft tot deze plek. Wandelen voedt mijn nieuwsgierigheid, dus nam ik onbevangen daarbinnen een
kijkje. Een smal omheind terrein met aan het einde
een monument. Opgericht voor alle 317 mannen die begin september 1944 zijn doodgeschoten, las ik van een
informatiebord. Daar, op dat stukje grond waar ik

me bevond. De kogels boorden zich in de zandheude laatste hoop op een signaal: een voetstap
vel achter de gedenksteen. De namen van de gefusilop het grindpad, een tikje tegen het raam.
leerden staan in steen gebeiteld. Op plaatsnaam, in
alfabetische volgorde. Mijn ogen dwaalden over de
Voor de kogelwand verrees een monument.
indrukwekkende wand. Onder Venlo las ik J.H. Meijer,
In gelid de namen, ook die van hem.
geboren 6-10-1920, overleden 5-9-1944. Het intrigeerde
me dat een plaatsgenoot tegen het einde van de oorIn deze stad heeft hij een eigen straat.
log - Venlo werd op 1 maart 1945 bevrijd - op deze
Zo blijft een naam geschreven.
plek de dood vond. Waarom was hij opgepakt? Hoe
was hij hier terechtgekomen? In mijn opschrijfboekje Zoals het gedicht beschrijft, viel Harrie Meijer in hannoteerde ik de naam.
den van de Duitsers. Een paar dagen later kreeg zijn
moeder een uit de gevangenis gesmokkeld bericht
Weer thuis bleef het me bezighouden. Ik wilde er het onder ogen. Op wc-papier neergekrabbeld: ‘Wat ben
fijne van weten en stapte het Gemeentearchief van ik blij dat ik eindelijk kan schrijven dat ik het uitstekend
Venlo binnen. De naam Meijer bleek er bekend. Een maak. Er is geen reden om bang te zijn.’ Zelfs in deze
van de vrijwilligers, gespecialiseerd in de geschiede- benarde situatie zag hij nog lichtpuntjes: ‘In mijn cel
nis van de stad tijdens de laatste wereldoorlog, wees staat een stoel aan een ketting, opdat ik hem niet naar het
me op het boekje Wie waren zij? van Sjaak Sieben. raampje kan verplaatsen om naar buiten te kijken. Dat
Hierin richt de schrijver postume monumentjes op raam is groot genoeg om tussen 9 en 2 uur in de paar zonnevoor een aantal Venlose verzetsmensen. In de wijk straaltjes die er doorheen vallen te zonnebaden.’ Nog geen
Groenveld is naar de meesten van hen een straat ge- maand later werd hij naar Vught getransporteerd, genoemd. Ook naar Harrie Meijer.
volgd door de executie op 5 september.
Een jonge vent met een grote toekomst voor zich. Na
het gymnasium studeerde hij klassieke talen. De oor- Omroep Venlo maakte in 2010 een bijzondere reporlog was net uitgebroken en studenten moesten een tage over deze dappere kerel die in oorlogstijd de
loyaliteitsverklaring tekenen. Harrie vertikte dat en rug kaarsrecht hield. Piet, zijn jongere broer, wanwist dat op deze weigering een strafmaatregel zou delde weer in zijn oude straat. Voor het ouderlijk huis
volgen. Hij moest naar Duitsland, werken in een ijzer- vertelde hij over de zoektocht naar Harrie. Mevrouw
gieterij in Braunschweich. Zwaar werk en bovendien Meijer verkeerde twee jaar lang in onzekerheid over
gevaarlijk omdat de geallieerden een bommenregen de dood van haar zoon. Na zijn vertrek uit Maastricht
op Duitse steden loslieten. Met een verklaring van de bleef het angstig stil, niemand wist waar Harrie verhuisarts dat zijn moeder ernstig ziek zou zijn, mocht bleef. Moeder schreef hem regelmatig brieven die
hij met verlof. Daarna keerde Harrie niet meer terug, echter niet konden worden verstuurd. Toen de Canahij dook onder en sloot zich aan bij het verzet.
dezen Venlo binnenreden, keerde de een na de andere oude bekende terug uit de oorlog. Vurig hoopte
Een naam geschreven
mevrouw Meijer dat ook Harrie onverwacht voor haar
zou staan. Piet schakelde zelfs twee helderzienden in
Op die zomerdag na het zwemmen in de Maas
om zijn broer op te sporen. Onafhankelijk van elkaar
twee mannen belden aan. Een moeder
kwamen beiden met hetzelfde verhaal: Harrie zou
laat bezoek niet buiten staan.
nog leven en gewond zijn aan het linkerbeen.
Schaars hun spraak als in spertijd het licht.
In oktober 1946 mocht Piet de vrijgegeven kampdagEen valstrik bracht een zoon van Venlo
boeken van Vught inzien. H.J. Meijer: erschossen, de
naar Maastricht.
onzekerheid was weg, het rouwproces kon beginnen.
Zijn moeder had met dit bericht rekening gehouden.
De treden van de trap hoorde ze kraken, alsof hij
‘Het mooie is’, aldus Piet, ‘ze is er niet aan onder doorgemet zijn boeken opeens weer voor haar stond.
gaan. Mijn moeder speelde graag bridge. Zij organiseerde
Of in gedachten, zittend aan de tafel, verscheen
later wekelijkse kaartavonden voor de jongelui uit de buurt
zomaar zijn gezicht, in plooien van triomf
en heeft zo menigeen bridgen geleerd.’
omdat hij als vanouds met kaartspel won.
Aan zijn bureau schreef ze brieven in een schrift.
Enkele pagina’s verder verwijst mijn dagboekje naar een grote
Het schrijven van eenzelfde naam verzacht
envelop met als opschrift ‘Frans Coehorst (1925-1944)’. Onder
voor een moment het wachten.
de geplastificeerde vredeswensen van kinderen en wandelgidsjes ligt ze weggemoffeld. Ik weet het weer, diep hoef ik niet te
Toen het eerste puin geruimd, verschrompelde
graven. Afkomstig van Eugène, een broer van Frans. Ook naar
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18-jarige de rechterhand van Jan Hendrikx, de gewestelijk leider van de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers. Hij besefte dondersgoed dat
dit werk niet zonder levensgevaar was. Eind februari
1944 werd hij aan huis opgepakt. De Maastrichtse
gevangenis was zijn voorlopige eindbestemming. Als
belangrijke tussenschakel beschikte Frans over veel
informatie. Echter, tijdens de zware verhoren - hij
werd zelfs aan zijn polsen opgehangen - gaf hij geen
krimp. Hij toonde moed en dwong respect af bij zijn
medegevangenen. Hendrikx leed onder het verlies
van zijn trouwe helper en beraamde een overval op
het Huis van Bewaring. Deze werd op het laatst afgeblazen omdat Frans plotseling was overgeplaatst
naar Kamp Amersfoort. Daarvandaan schreef hij
regelmatig - vaak clandestiene - brieven aan zijn
ouders, broers en zussen. Uit deze brieven blijkt de
hechte band met het thuisfront, spreekt de hoop op
weerzien en het aanbreken van een nieuwe tijd, zonder oorlog. Hij schikt zich in zijn lot zonder zijn optimistische levensvisie te verliezen.

de laatste is in de wijk Groenveld een straatnaam genoemd.
De straat ligt in het verlengde van de Hertog Reinoudsingel,
waar de familie Coehorst tijdens de oorlog woonde. Eugène
vertrouwde mij kort voor zijn vrij plotselinge overlijden een
kopie toe van zijn uitgebreide documentatie.
Minutieus heeft hij de levenswandel van Frans vastgelegd.
Alles wat hij kon vinden is door zijn handen gegaan, van
vakantiedagboeken en schoolagenda’s tot schoolrapporten
en foto’s. Het is geen uitgeschreven verhaal. Misschien was
dat nog een grote wens, waar Eugène helaas niet meer aan is
toegekomen. Bij de papieren bevinden zich ook de brieven die
Frans heeft geschreven vanuit Kamp Amersfoort. Ik heb me er
nog over verbaasd dat ik zomaar de beschikking kreeg over dit
materiaal. Als eerbetoon aan Eugène is tijdens de wandeling
in 2010 het gedicht ‘Frans’ ontstaan.
Frans
Als een archivaris schep ik orde in een jongenshoofd
knoop de eindjes, aarzel bij de losse draadjes
als een spoorzoeker ploeg ik door het landschap
dat hij bewoonde: brieven, een schoolopstel
een aandrang tot verzet

als een schilder geef ik kleur aan zijn portret;
na elke streek groeit de gelijkenis
als een beeldhouwer hak en schraap ik me
een weg naar binnen, tot rest wat is:
een broer die veel te vroeg
-ik was pas zes toen hij werd opgepaktbij ons de straat uitliep.
In mijn dagboekje kom ik de volgende notitie tegen:
‘Het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort is gesloten,
maar dat vind ik geen bezwaar. Liever slenter ik zonder doel
wat rond. Ook hier weer een weg die leidt naar de fusilladeplaats. In een lange afgegraven sleuf, die dienst heeft gedaan
als schietbaan, kijk ik naar een imposant beeld. “Gevangene
voor het vuurpeloton” is de officiële naam. In de volksmond
ook wel “De stenen man” genoemd. Uit één stuk uit zandkalksteen gehouwen. Eén hand tot vuist gebald als teken van de
ongebroken wil. Als ik terugloop zie ik haarscherp de brieven
voor me die Frans Coehorst van hieruit naar zijn ouders in
Venlo heeft geschreven. Hoopvolle brieven, die zijn familie tot
grote steun moeten zijn geweest.’
Net geslaagd voor het gymnasium werd Frans als
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‘Iedere week komen er nieuwe bekenden aan uit alle streken.
Deze week nog een jongen van mijn klas, Driessen uit Blerick.
Van Venlo horen we nu en dan wel het een en ander.’
‘De goede stemming houden wij, Venlonaren, er wel in. Dagelijks kletsen we gezellig bij elkaar over Venlo en ons thuis…’
‘Er is zo in de tijd na de laatste brief weer ’t een en ander gebeurd en al moeten we niet te vroeg juichen, er is reden tot
groot optimisme. Waarschijnlijk hebben ze dat in Venlo ook
al door. Maar we zijn nog niet klaar en er zal nog wel ’t een en
ander van ons gevergd worden.’
‘Het is hier een maatschappij, waar je jezelf leert kennen en
anderen, waar je je kunt oefenen voor het echte leven.’
‘Geloof maar, dat ik veel bid voor jullie, vooral voor Pap en
Mam, wier zorgen en moeilijkheden ik van hieruit beter kan
begrijpen, dan als ik er thuis midden in zat. Maar wat zal
alles mooi worden als er vrede is. Soms, als ik overdag aan
het dromen raak, dan stel ik me voor, hoe ’t allemaal moet
worden.’
‘Ik begin zo langzamerhand bij de kampinventaris te horen. Al
vier maanden hier. Toch weet ik me steeds beter te schikken. We
hebben een schaakcompetitie gespeeld. Verder schrijf ik vaak
gedichten over en leer ze zo van buiten… ’t Beroerdste is, dat
je hier eigenlijk geen plaats en tijd hebt om eens alleen te zijn.’

Over het abrupte afscheid op de dag dat hij thuis
werd opgepakt: ‘En de laatste keer, toen ik afscheid van U
nam bij mijn arrestatie. Werkelijk, dat zal ik nooit vergeten.
Ik kan me volledig indenken, hoe U toen geleden moet hebben. En als ik die dingen en al Uw andere zorgen en moeilijkheden overdenk, dan besef ik pas wat een pracht van een
Moeder ik heb.’
In de brief die Frans op 18 augustus postte, schreef
hij over een lichte verbetering in het leven als gevangene. ‘Enige dagen geleden heeft men mij medegedeeld dat
ik Schützhäftling geworden ben. Wat het precies betekent
weet ik niet, maar een feit is, dat ’t een zeer gunstig teken is.
Het heeft nl. ook iets te maken met de duur van mijn straftijd. Het directe stoffelijk voordeel is dat het mij is toegestaan regelmatig een pakket te ontvangen van max. 5 kilo.’
Dit was de laatste brief die het thuisfront van Frans
kreeg. Eind augustus ging hij op transport naar
Duitsland. Daarna was er geen contact meer.
Frans stierf door uitputting op 1 november 1944 in
een ziekenhuis in Zwickau. Een verwaarloosde angina was hem uiteindelijk noodlottig geworden. Dit
werd de familie medegedeeld door een Nederlandse
assistent-arts, tewerkgesteld in het Duitse ziekenhuis. Hem werd verzocht om nadere informatie te
verstrekken over de ware toedracht. Onder welke
omstandigheden was Frans overleden? Hadden zich
mensen om hem bekommerd tijdens de laatste uren
voor zijn dood? In een uitvoerige brief doet de arts in
opleiding verslag van het kortstondige contact met
Frans. Het viel hem moeilijk de juiste woorden te vinden. ‘Als twee jonge mensen tegenover elkaar, konden wij
niet over doodgaan praten. Ik moest en zou Uw zoon het
optimisme geven, dat de kans nog groot was en de manier
daartoe was normaal met hem te gaan praten, zoals ik praten zou, wanneer wij elkaar in gelukkiger omstandigheden
hadden mogen leren kennen.’ Zij bespraken met elkaar
‘de eenvoudige dingen die men vertelt wanneer men denkt
een nieuwe vriend gevonden te hebben.’ Toch probeerde
hij eerlijk te zijn tegen Frans. ‘Het is heel, heel ernstig
en je moet op alles voorbereid zijn’. Hij had graag wat
fruit, omdat hij zo’n vreselijke dorst had. ‘En toen ik
hem beloofde daarvoor te zorgen, leek ’t zo normaal dat we
de volgende morgen weer verder zouden praten…’ De arts
in opleiding regelde een contact met een pastoor, indien dit acuut nodig mocht zijn. ‘Uw zoon was er blij
mee. De rust waarin hij verkeerde en de zekerheid dat alles
in orde zou komen, brachten die zoete slaap over hem, die
voor hem de overgang naar Gods woning moest zijn.’ Toen
hij korte tijd later weer bij het bed terugkwam, bleek
Frans te zijn overleden.

Op 12 augustus 1944 werd zijn moeder 50. Hij schreef
haar een zeer persoonlijke, gevoelvolle brief. Over de
dank die hij haar verschuldigd was. ‘Dan in die moeilijke tijd voor ons, grote jongens (meerdere kinderen uit het
gezin waren betrokken bij het verzet. H.V.). Hoe bezorgd
U voor ons was, hoe U en Pap de nachten vaak slapeloos
doorbrachten, bang voor een inval of een razzia, die onze Het bladeren in het dagboek weekt meer vastgekoekte herinarrestatie kon betekenen.’
neringen los. Vergelijkbaar met het gevoel dat ontstaat bij het
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Langs
een lijntje,
van Arcen
naar
Belfeld
Herman Verweij (1945) is dichter. Van zijn hand verscheen ‘Een vindbare plek’. Na
zijn stadsdichterschap bundelde hij in ‘Waar gisteren en vandaag’ alle stadsgedichten. Daarnaast is hij schrijver van de wandelboeken ‘Het pad van verdwalen’
en ‘Een reis is nooit gelopen’.

aftrekken van vooraf natgemaakt behang als plotseling een
hele baan vrij komt. Ik zie vanuit mijn ooghoek de dikke stapel gekopieerde brieven, met een postelastiek bijeen gehouden,
op de vloer naast de lege doos. De brieven die mijn ouders elkaar schreven. Uit elkaar gedreven door de oorlog, hun levens
verstopt in deze zolderbrieven. Tijdens de voorbereiding van
de wandeling naar Auschwitz ben ik ze gaan lezen. De vondst
van de brieven haalde het verleden uit een diepe slaap.
Ik ben verwekt in de nadagen van de Hongerwinter
van 1944. Misschien beschik ik daarom over een extra antenne voor alles wat met deze bewogen periode
verband houdt. Hoewel er thuis weinig over de oorlog
werd gesproken, maakten de herdenkingen van de
vierde en de feesten op de vijfde mei grote indruk op
me. Zo liep ik als kind al aan de hand van mijn vader
over de Kerkbrink in Hilversum tijdens de jaarlijkse
Dodenherdenking.
Tijdens de voorbereiding op de vredestocht in 2010
ben ik ook met andere ogen gaan kijken naar de geschiedenis van mijn stad. De bombardementen op de
brug die veel Venlose gezinnen uit de binnenstad in
het hart troffen. De dappere keuzes van jonge mensen als Harrie Meijer en Frans Coehorst.
Het is 2014, vier jaar na de afgebroken wandeling. De

206

BUUN

sporen van Harrie Meijer en Frans Coehorst zijn getraceerd. Ik beschouwde me als een vertrouweling tijdens het lezen van hun brieven. Ook toen ik dwaalde
door de Kampen Vught en Amersfoort. Ik hoorde er
de merels zingen, nazaten van soortgenoten die bij
Frans en Harrie wellicht een gevoel van naderende
vrijheid opriepen.
Echter, het spoor van mijn vader raakte ik bij Silberborn volledig bijster. Nu ik zijn brieven nog eens heb
herlezen, tekent zich de weg weer langzaam af. Al is
de bruinkoolmijn inmiddels opgedroogd, de wandeling die mijn vader in een van zijn brieven uitvoerig
beschreef, kan ik nog exact nagaan. Om zeventig
jaren nadien opnieuw in zijn voetsporen te treden.
Deze gedachte geeft rust. De reis van 2010 is nog niet
gelopen. Halle aan de Saale wenkt. <

In 2015 is het pr ecies t weehond er d jaar
geled en d at d e gr ens t ussen Ned er land en
Duit sland wer d vast gest eld , op het Congr es
van Wenen. Hoewel d ie gr ens in 1993 weer
openging, is ze er nog st eed s. Op pad langs
een lijnt je, van A r cen naar Belfeld , op zoek
naar bijzond er e ver halen. Met t oevallige en
mind er t oevallige ont moet ingen.

Bronnen
‘Brieven van mijn moeder’, aﬂevering 5 uit de documentaireserie Kind in
de oorlog, Omroep Venlo (2010)
Frans Coehorst (1925-1944), materiaal en notities verzameld door Eugène
Coehorst
Sjaak Sieben. Wie waren zij? Herinneringen aan de omgekomen Venlose
verzetshelden (1940-1945), 1993

door Thijs Lenssen
foto’s Peter de Ronde en archief
BUUN
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De grens tussen het Venlose grondgebied en het Duitse buurland

S tra e l en s B r oe k , Ar c e n

verloopt hoekig. Kijk maar naar het lijntje op Google maps. Je kunt vervolgens inzoomen op wegen, bossen en gebouwen, maar alleen buiten,
in het landschap, zijn sporen van het verleden te ontdekken die voor het
satellietoog onzichtbaar blijven.
Ik ben op pad met Louis Reutelingsperger, beleidsmedewerker Groen,
Natuur en Landschap bij de gemeente Venlo. In de natuur is de Arcenaar
in zijn element. Vest aan, verrekijker mee, ogen en oren op scherp. Hij
weet elke sloot en alle weggetjes - ‘de kronkelige zijn de oudste’ - in het
bosgebied langs de grens feilloos te vinden. En dus ook iedere grenspaal, al staat die soms verscholen in het groen. Rijdend over de Lingsforterweg vertelt hij hoe de laatste scheidslijn in 1815 precies tot stand is
gekomen. ‘De grens werd vastgelegd op iets meer dan een kanonschotsafstand van de Maas.’
‘Pardon?! Werd daarvoor echt met kanonnen geschoten?’
‘Nee, dat niet, de afstand werd gewoon gemeten, op achthonderd Rijnlandse roeden, dat is ongeveer drie kilometer, of op duizend roeden als
er een woonkern lag. Het ging erom dat het toenmalige Pruisen geen
schepen op de Maas kon beschieten. Vandaar dat die lijn ook bijna parallel aan de bochtige rivier loopt. Overigens werd het Arcens grondgebied
zo uitgebreid met de Walbeckerheide, Dorperheide en Straelensbroek.’
‘Maar die hoekjes dan? Die heeft de Maas toch niet?’
‘Die zijn ontstaan door kleine correcties, kort na de Tweede Wereldoorlog. Toen werden stukjes grond aan Duitsland ontnomen.’
We stappen uit bij de oude grensovergang ten westen van Arcen, bij paal
489. Louis Reutelingsperger duwt wat dicht struikgewas opzij om een
paadje te laten zien dat hij als kleine jongen met een vriendje ontdekte.
‘We probeerden dit paadje uit om stiekem de grens over te steken. Het
kwam voor dat er ineens grensbewakers opdoken en “Ausweis!” riepen.
Dat was schrikken. Vooral in de tijd dat de Rote Armee Fraktion actief
was, werd hier streng gecontroleerd, met geweren.’
We gaan vandaag verder terug in de geschiedenis. Veel verder, via andere sporen. Om te beginnen naar de tijd dat de Spanjaarden het gebied beheersten, vierhonderd jaar geleden. Fort Hazepoot iets verderop
herinnert daar aan. Een heuvel midden in een bos. We klimmen naar
boven, waar zich een stervormig plateau bevindt. ‘Van hieruit konden ze
de vijand goed beschieten, dat snap je wel,’ zegt Reutelingsperger. ‘En
die sloot daar beneden, dat is de befaamde Fossa Eugeniana, het kanaal
dat de Spanjaarden wilden aanleggen tussen de Maas en de Rijn.’
Fort Hazepoot is tot Rijksmonument verklaard. En dat is maar goed ook,
vindt hij. ‘Het is zo belangrijk om de geschiedenis in leven te houden.
Cultuurhistorie is in iedere streek uniek, en hier vooral voelbaar omdat
het fort als stille getuige in het landschap zichtbaar is.’
‘Maar er is geen fort te zien!’
‘Deze heuvel vormde het fort. Het was geheel van zand gemaakt met
bovenop een wand van houten palen. Dat hout is inderdaad verdwenen.
Toch is deze berg, als een landmark, net zo belangrijk als bijvoorbeeld de
Eiffeltoren.’
Plotseling draait hij zijn hoofd naar rechts. Hij bukt zich, kijkt omhoog
tussen de bomen. ‘Was dat nou een buizerd? Nee, een wespendief - tamelijk zeldzaam, maar ook die komen hier voor. Ja, ik ben wel een beetje
een natuurfreak, hoor. Dit zijn toch plekken waar je los komt van de wereldlijke context waarin je leeft.’
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Lo uis Reutelingsperger

Tw an N ou w en m et R eu tel i n g sp erg er

Op het vest van Reutelingsperger prijkt de naam Hertog Jan - ‘ik heb nog
bij de brouwerij gewerkt’. Het embleem wordt onverwacht toepasselijk:
hij wil naar de tijd van graven en hertogen, toen de grenzen totaal anders lagen. ‘Zo kun je het landschap nog beter begrijpen.’
We rijden een stuk terug in de richting van Arcen en slaan de Hanikerweg in. We stappen uit bij het Straelens Broek, een open vennenlandschap, met het Schuitwater, eilandjes en een bomenrand in de verte.
Het lijkt een oud natuurgebied, maar het is in de afgelopen drie jaar
aangelegd, of althans omgevormd tot moerasachtig landschap. Natuurherstel, zoals dat heet.
Vogels vliegen af en aan en laten luid van zich horen. Reutelingsperger
richt zijn verrekijker. Dan klimt hij de trap op van een kleine uitkijktoren,
die een nog mooier uitzicht biedt. ‘Gisteren hebben we deze uitkijkpost
en de wandelroutes officieel geopend’, zegt hij. Hij wijst naar een sloot
aan de linkerkant: ‘En dit hier is een zogenoemde Scheidsgraaf die gerevitaliseerd is. Ze is ook een van de oudste grenzen in het gebied.’
Volgt een lesje geschiedenis dat begint bij familietwisten in het graafschap Gelre. ‘Begin veertiende eeuw was een groot grondgebied in Gelre
in handen van de broers Arnoud en Otto van Buren. Maar ze kregen ruzie
met een oom over het voogdijschap. Graaf Reinoud II, de latere hertog,
kwam tussenbeide. Hij knipte het gebied op in de heerlijkheid Arcen,
Lomm, Schandelo en Hasselt enerzijds en het voogdijschap Straelen anderzijds.’ Daarmee waren de problemen nog niet uit de wereld, legt Reutelingsperger uit. ‘Het was hier immers een veen- en moerasgebied, tot

210

BUUN

aan Belfeld toe, en dan heb je per definitie vage grenzen. Hertogelijke palen verdwenen gemakkelijk. Zo
trok men rond 1360 nieuwe grenzen, aangewezen door
de oudste bewoners, die het gebied goed kenden.’
Bij de vrijhandelsweg de Lingsfort kregen beide gemeenschappen een eigen slagboom, die op slot
kon. ‘Straelen had het grootste belang bij een vrije
doorgang. Vanaf de aanvoerroute in de Maas werden mergel, hout, zout en vis verhandeld. Bij onenigheden vergrendelden de Heren van Arcen hun
slagboom. Dat beviel Straelen natuurlijk niet. Uiteindelijk werd besloten om een grenssloot te graven,
de Scheidsgraaf. Al in 1465 werd gesproken over ‘die
lantgrave doer dat veen gaende’. Deze sloot moest duidelijkheid verschaffen en een einde maken aan de
grensconflictjes, hoewel die nog ruim tweehonderd
jaar voortgingen’. Reutelingsperger vouwt een oude
kaart open waarop de watergeul staat aangegeven.
‘De grens van 1815 volgt de Scheidsgraaf gedeeltelijk,
maar wijkt er hier en daar van af. Dat kun je ook zien
aan de stenen grenspalen, die tamelijk willekeurig in
het landschap lijken te staan.’
Hij trekt zijn vest uit; het is flink warmer geworden.
Hij kijkt naar beneden, naar het snel stromende water, waarin een plank met groen kroos erop komt aan-

drijven. ‘Een biotoop op zich, hè. Die plank gaat vast
ergens voor stuwing zorgen. Het water staat hier veel
hoger dan normaal, door de overvloedige regen van
de afgelopen dagen.’ We dalen weer af en lopen naar
een bord met informatie over zowel de Scheidsgraaf
als Fort Hazepoot.
Een boerderij verderop, gelegen in Lomm, is de volgende halteplaats. ‘Als het goed is, gaat de laatste
grens hier dwars door een schuur’, zegt Reutelingsperger. Hij kent de boer, Twan Nouwen, nog van
vroeger. Nouwen is op het erf aan het werk. ‘Even
contacten?’ De boer komt al snel door de grote stal
aan de weg aanlopen als hij ons ziet.
Het blijkt net even anders te liggen met die grens. Ingewikkelder. Een oude schuur achter de stal heeft vijf
hoeken, doordat een muurtje schuin loopt. ‘De hoogte van de schuur - vier meter - moest ook de afstand
tot de grens zijn’, legt boer Nouwen uit, ‘en die grens
loopt hier schuin over het erf.’ Louis Reutelingserger
lacht en wijst naar een nieuwere grote stal ernaast.
‘En die daar ligt dus geheel in Duitsland.’
De boer knikt. ‘Ik heb twee bedrijven, in totaal zo’n
vierhonderd koeien. Voor die stal heb ik met andere
regels te maken dan voor deze hier. En dat heeft voor-
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Op han g i n g sl ag boom
B en eden : B eg i n di t jaar kw am en de bei de c arn aval sveren i g i n g en de sl ag boom op hal en om di e te ren overen . M i dden m et h el m : ou d- dec l aran t H an s Jan ssen
( foto: R u u d van den H om berg h )

Ja g e rsru st
S c h a n d el o, Ve l de n

en nadelen.’ Hij zwijgt even, kijkt de natuurman aan: ‘Maar het schijnt
dat de grens hier vroeger heel anders lag…’
‘Dat is juist. Ooit was dit allemaal Duits grondgebied. Pas tweehonderd
jaar geleden is deze grens hier getrokken. Op kanonschotsafstand van
de Maas.’
De boer lacht: ‘Is dat zo? Dan moeten ze hem nu weer verleggen want de
kanonnen van nu schieten een stuk verder.’
We nemen afscheid en vervolgen onze route, richting Velden.

De geschiedenis is een laken dat langzaam gladgestreken wordt.

Ook plooien van grensconflicten en zelfs oorlogen verdwijnen op de lange duur uit het geheugen. Of gaan verloren in nieuwe generaties. Tenzij
het laken weer wordt opgetild, om te kijken wat er zich heeft afgespeeld.
In het natuurgebied in Arcen is dat net gedaan. Bij de grensovergang
Schandelo-Straelen, naast café-restaurant Jagersrust, jaren geleden
ook al eens. En het staat opnieuw te gebeuren, dit jaar nog.
Paal 479 markeert hier de laatste scheidslijn. ‘De grens van 1815 valt
weer samen met de Scheidsgraaf’, zegt Reutelingsperger. Een tweetalig bord wijst op historisch belangrijke plekken en gebouwen langs de
2-Länder (2-Landen) Route. De Scheidsgraaf staat er niet op vermeld.
Wel de Fossa Eugeniana uit de zeventiende eeuw, net als het Napoleontische Noordkanaal. Het brengt Reutelingssperger tot de opmerking
dat Napoleon nog in Straelen zou hebben overnacht. De Tweede Wereldoorlog lag misschien nog te gevoelig, want daarover zwijgt het bord
eveneens.
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Dat gaat veranderen, zoals al enige tijd te lezen is op
de website van de Stichting Veldense Volkscultuur.
Met het project Aan de grenspaol, dat Europese subsidie krijgt, moet het verleden weer gaan spreken.
Er komt een nieuw informatiebord, met veel meer
details, vanaf de veertiende eeuw. ‘Verhalenkijkers’,
een soort kijkdozen met dia’s, zullen belangrijke gebeurtenissen in beeld brengen. Zoals de vlucht van
Duitse joden na de Kristallnacht, via dit grensgebied,
en de evacuatie van Veldense inwoners in 1945 naar
het station van Straelen. In de bossen komt zelfs een
smokkelaarspad. Maar opmerkelijk is vooral dat de
originele slagboom terugkeert; de ophanging staat er
al. Twee carnavalsverenigingen zijn momenteel bezig

met het opknappen van die slagboom: de Veldense
Gekke Maondaagvereniging De Wuilus en het Grosse
Karnevalsgesellschaft Narrenschiff uit Straelen.
De grens is weg. Leve de grens! lijkt hier het motto,
ter wille van het historisch besef.
Louis Reutelingsperger begint te lachen als een auto
halt houdt, en het zijraampje opengaat. ‘Kijk nou!’
zegt hij, ‘de voorzitter van de Stichting Veldense
Volkscultuur, Frank Heinemans. Toeval bestaat niet,
hè. Ik stel je wel even voor.’ We raken in gesprek.
De slagboom blijkt een bijzondere samenstelling te
hebben, door een eigenaardige geschiedenis, zoals
Heinemans vertelt. ‘Toen bij het Schengen-akkoord
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D e wa te rp oe l di e i n de w e g l i gt ( f ot o: F r a nk

Jag ersru st, g ez i en van af Du i tsl an d, om streeks 1 9 4 0 ( foto: c ol l ec ti e St adt arc h i v Strael en ) .

He i n em a ns )
F ra n k He i n e m an s

besloten was dat de grenzen vanaf 1993 opengingen, ontstond hier een
hoop stress. Grensbewoners en milieuorganisaties vreesden verkeersoverlast. In de stress over het wel of niet opengaan van de grens werd
de slagboom, die gemaakt was van een Duitse lantaarnpaal, door onbekenden doormidden gezaagd. De ontbrekende helft werd snel vervangen door een Nederlandse lantaarnpaal. Die paste precies.’ Zo was
de grensovergang weer afgesloten. Voor korte tijd althans: in 1995 hield
Straelen een referendum, waarbij de inwoners zich uitspraken voor het
openstellen van de grens. De slagboom kon definitief aan de kant.
‘Is nooit ontdekt wie de zaag destijds ter hand nam?’ vraag ik.
‘Jawel, zegt Heinemans: ‘Een Veldenaar die er genoeg van had om
steeds te moeten omrijden naar zijn Duitse vriendin.’
De restauratie van de Duits-Nederlandse paal is al achter de rug. ‘Op
24 augustus wordt hij teruggeplaatst, in geopende stand, en wordt het
project Aan de grenspaol feestelijk ingewijd.’
Maar Heinemans baalt een beetje. Een kleine waterpoel, zo’n zeven jaar
geleden door het Waterschap aangelegd, ligt in de weg. Anderhalve meter loopt door op Duits grondgebied. ‘Precies op de plek waar we een
pad van kasseien willen leggen. Daardoor moeten we een speciaal talud
maken, kost een paar duizend euro extra, maar het Waterschap wil er
vooralsnog niet aan meebetalen.’ Een nieuw conflict lijkt geboren. ‘En
dat terwijl we juist zevenhonderd jaar van conflicten achter ons willen
laten’, zucht hij.
Het project wordt gesteund door tal van regionale en lokale bedrijven.
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Waaronder Bauerncafé Jacobs, net over de grens, en
café-restaurant Jagersrust aan deze kant. Dit laatste
haakt er nu al bij aan met een nieuw concept in het
hoofdgebouw. ‘Lekker kluiven beej de grens’ staat op de
ramen. Wie de Facebookpagina’s leest, zal eetlust
krijgen: ‘We serveren enkel kip, spare ribs, hamburgers en
stoofpotjes, alles met natuurvriendelijke streekproducten.’
Bakkerij Fleuren uit Velden bakt het brood, het biologisch rundvlees komt van de roodbontkoeien van
Hoeve Jamboors uit Arcen. ‘Deze koeien grazen vlakbij
Jagersrust op de kruidenrijke landerijen van het Limburgs
Landschap. Hierdoor heeft het vlees een stevige bite en een
volle smaak. Precies zoals het vroeger was!’

De grens, dat was natuurlijk vooral een plaats

van controles op personen- en goederenverkeer. Het
toeval wil dat een van de leden van de Wuilus, Veldenaar Hans Janssen, bijna twintig jaar lang declarant
was, tot het opengaan van de grenzen in 1993. Hij wil
graag vertellen over zijn vak, het inklaren van goederen en het invorderen van de btw. Dat doet hij op een
andere dag, in zijn auto op weg naar zijn vroegere
werklocatie bij de grensovergang aan de autosnelweg A67.
We nemen een omweg, binnendoor. Eerst door de

bossen van Schandelo, langs wandelaars en fietsers.
Het is zonnig, de bomen zijn groen. Het is nauwelijks voor te stellen dat hier, zoals op meer plaatsen,
zo’n 75 jaar geleden mannen, vrouwen en kinderen
rondzwierven, op de vlucht voor de nazi’s. Meestal
in het donker. Velen werden alsnog opgepakt, in het
schijnsel van lichtkogels. Sommigen kregen hulp van
jagers, blijkt uit nieuw archiefonderzoek van historicus Gerrit van der Vorst: ze verwisselden van kleding,
waarna de jagers zelf via de normale grenspost terugliepen.
We passeren Jagersrust weer en rijden Duitsland in,
langs Bauerncafé Jacobs, gevestigd op het vroegere
landgoed van de familie Underberg (van de beroemde bitterlikeur). Na een kilometer slaan we rechtsaf
de Veenweg in, op Google maps een lange, kaarsrechte
streep, (bijna) parallel aan de grenslijn. Terwijl we
grote Bauernhöfe passeren, doet de oud-declarant zijn
verhaal. Een geheugen loopt leeg: ‘Naadloze stalen
buizen, recht, op alle plaatsen van gelijke wanddikte, om te worden verwerkt tot andere buizen. Ik
vergeet de zin nooit meer’, zegt hij. ‘En het nummer:
post 7318BIIa. Moest ik typen op het formulier voor
Welters, een vrachtwagenchauffeur die Rohrluppen,
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Gren sc on trol e N i ederdorf ( foto: c ol l ec ti e St adt arc h i v Strael en ) .
V i jver l an g s de A6 7

O u d -d e cl ar an t H an s J an s s e n

buizen dus, vervoerde van Duisburg naar Helmond. Hij kwam drie keer
per dag langs, en zaterdags ook nog eens. Hij was meestal chagrijnig.
Begrijpelijk. Kun je je dat voorstellen? Zestien keer per week, dertig jaar
lang, steeds dezelfde rit.’ Janssen lacht: ‘Door hem raakte het wegdek
uitgesleten.’
De declarant vertelt over de emolumenten van zijn vak: ‘Als er ’s nachts
chauffeurs kwamen, konden ze marken niet omwisselen voor guldens
- het grenswisselkantoor ging pas ‘s morgens open. Dan bood ik aan
om ze toch alvast te wisselen, maar wel één op één. Zo heb ik veel geld
uitgespaard bij het tanken. En je kreeg weleens wat toegestopt. Ik heb
nooit een mars hoeven te kopen, dankzij een van onze klanten.’ Hij vertelt over een chauffeur die een tankwagen met bier reed. ‘Aan die grote
tank had hij een kraantje gemaakt. Daar kon hij biertjes uit tappen.’
We zijn weer in Nederland beland, via een van de hoekige grenslijnen.
Janssen wijst naar een klein gebouw aan de Weselseweg. ‘Daar lag vroeger het café van Dirk. Zomers, als het rustig was, zaten we er vaak uren
achtereen, onder werktijd. Op de deur van ons kantoor hadden we een
briefje geplakt met het telefoonnummer van Dirk, zodat chauffeurs ons
toch wisten te vinden.’
De A67 doemt op. Daarachter ligt Café Backus, waar het beroemde, vaak
beschreven en verfilmde Venlo-incident plaatsvond. Via binnenwegen
rijden we weer Duitsland in om op de autoweg richting Venlo te komen.
Even later zijn we op de plek waar vroeger allemaal grenskantoren stonden. Nu ligt er een groot parkeerterrein, pleisterplaats voor vrachtwa-
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genchauffeurs. Er staat wel een kleine barak, waar je
via een zandpaadje naartoe moet. ‘Voor het inklaren
van vracht uit landen buiten Europa en voor luchtgoederen’, weet Janssen. De douanekantoren aan de
overkant zijn nog niet afgebroken.
‘Hoe was eigenlijk de verhouding met de douane?’
Janssen lacht weer: ‘“Declaranten zijn het uitschot
van de maatschappij”, zei een douanier eens tegen
me. Bleek dat de opgegeven hoeveelheid snijbloemen niet klopte met het werkelijke aantal. Schuld
van de chauffeur natuurlijk, maar ja, jij was verantwoordelijk. Bij de douane zaten etterbakken, sorry
dat ik het zeg, ik bedoel ambtenaren die echt op hun
strepen stonden. De grensovergang had er een slechte naam door, vandaar dat Niederdorf, zoals het hier
eerst heette, later veranderd is in Straelen Autobahn.’
Alles werd anders toen de grenzen opengingen, op
1 januari 1993. ‘Declaranten werden overbodig. Ik
mocht nog een maand blijven, om chauffeurs die nog
niet wisten dat ze niet meer hoefden langs te komen,
te informeren, maar er kwam er geen één meer.’
We rijden stapvoets langs rijen vrachtwagens, uit alle
windstreken van Europa. Chauffeurs luieren in hun
cabine, maken een praatje met elkaar of controleren
hun auto. En dan, midden in dit niemandsland naast

het voorbijrazend verkeer, is daar ineens een strakke,
driehoekige vijver. Een vijver! Met eendjes erin. ‘Je
verzint het niet hè’, zegt Janssen.

De grens mag dan open zijn, er is nog steeds

een scheidslijn tussen twee verschillende landen.
Boer Nouwen in Lomm heeft er direct mee te maken,
door de regelgeving voor zijn twee bedrijven. Wie vaker moet tanken kan daar, net als declarant Janssen
vroeger, zijn voordeel mee doen, dankzij de lagere
brandstofprijzen in Duitsland. De fysieke afstand
is klein. Zo hebben veel Venlonaren nog een ander
voordeel ontdekt: laat via eBay bestelde pakketten
bezorgen op een adres over de grens en je spaart
portokosten uit. Dat gebeurt veelvuldig, volgens verschillende bronnen. Een adres zal ook niet moeilijk te
vinden zijn. Genoeg inwoners hebben familie, vrienden of kennissen euver de päöl.
Omgekeerd rijden Duitsers - op feestdagen massaal
- naar Venlo, als kooptoeristen, in het kielzog van de
vroegere Butterfahrt. ‘Grensoverschrijdende’ druggebruikers, die profiteren van de soepele wetgeving,
volgen op de voet. Een tijdlang letterlijk. Tot ongeveer twee jaar geleden bood het voormalige truckerscafé Schwanenhaus aan de Bevrijdingsweg onderdak
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Gren s bi j C afé de F ren k aan de Kal den kerkerw eg i n Teg el en
( foto: c ol l ec ti e fam i l i e F ren ken ) .

Jan en M ay F ren ken - Gerri ten bi j de m en u l i jst

E e n Du i tse b u s v oor de B u t t e r fahr t , hie r in
1 9 5 8 o p de H e r u n ge r b e r g ( fot o : colle ct ie
S t a d t a rch i v S t r ae l e n ) .
Re ch ts: Be v r i jdi n gs w e g

aan twee coffeeshops. Vanuit het treinstation Kaldenkerken wandelden
dagelijks groepjes klanten langs de oude doorgaande weg. Totdat er
een pasjessysteem voor buitenlanders kwam en de coffeeshops dichtgingen. In het niemandsland van woonhuizen en andere gebouwen
werd het weer rustiger.
Op deze dinsdagochtend is het gebied zo goed als uitgestorven. Drie
grote ronde stenen markeren de vroegere grensovergang. Auto’s kunnen hier niet passeren, hoewel er wel veel langs de kant van de weg
staan, voor de huizen. Een leegstaand douanekantoor aan Duitse zijde
krijgt net een nieuwe bestemming. Kaldenkerkenaar Karl-Heinz Verhalen - ‘ja, ich weiss, ein holländisches Wort’ - gaat er tweedehands producten
en kleding in verkopen. Hij is samen met zijn vrouw bezig een container
met spullen leeg te ruimen. Voor de rest is er niemand te zien.
Meteen maar door naar Tegelen, dat tweehonderd jaar geleden nog
tot Gulick behoorde. Langs het Trappistenklooster en over het viaduct
van de nieuwste snelwegverbinding met Duitsland. Bovenop de Kaldenkerkerweg, grensovergang Tegelen-Heidenend vlabij paal 448, zijn
opnieuw sporen van het verleden zichtbaar. Op de gevel van een wit,
langgerekt woonhuis hangen de woorden de Frenk, naam van de befaamde uitspanning die dit gebouw vroeger was. Café de Frenk, dat in
1997 sloot, was een begrip in de verre omtrek.
Ik heb een afspraak met de laatste eigenaren, Jan en May Frenken-Gerritzen. Ze wonen al jaren in een appartement in het centrum van Tege-
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len. In hun gedachten zijn ze nog steeds bij de grens.
De ingelijste menukaart op het balkon herinnert letterlijk aan hun caféverleden.
We gaan drie generaties terug, naar 1847, toen de taveerne geopend werd. ‘Door de opa van mijn vader’,
zegt Jan Frenken. ‘Niet meer dan een huiskamer was
het, zonder buffet.’ Het was 27 jaar na de ingebruikname van de grenspost. De taveerne kreeg door de
jaren heen blijkbaar voldoende klandizie, want ze
ging over van generatie tot generatie.
Tussen de beide wereldoorlogen bouwden zijn ouders - ‘Sjeng van de Frenk en Mooder Frenken’ - het
café verder uit. Ze gingen er tabak en sigaretten bij
verkopen. Hun klanten waren vooral bewoners van de

grensstreek. Toen kwam de nieuwe oorlog. ‘Ik hoor
het mam nog zeggen: “D’n oorlog is óetgebroke, dao
kômme ze haer...” Duitse soldaten kwamen de grens
over. Even later stonden ze binnen. Het eerste wat ze
deden was de telefoonkabels doorknippen.’ De soldaten vorderden het pand en richtten in de kelder
een zendstation in. ‘Pap wist in de oorlog nog net aan
arrestatie door de Duitsers te ontkomen, door naar
de Hollandse douane te rennen. Hij hield zich vervolgens schuil in de kelder naast de Duitsers.’
In 1944 overleed Sjeng Frenken na een korte ziekte.
Jans moeder bleef achter met zes kinderen. Kort voor
de bevrijding werd het nog spannend toen er roestwater uit de pomp in de tuin kwam. ‘De Duitsers
dachten dat we ze wilden vergiftigen. We moesten
allemaal tegen de muur gaan staan. Totdat er een officier kwam die zei: “Lass es sein.” Anders was ik er niet
meer geweest.’
Na de oorlog was het sappelen voor het gezin, doordat de geallieerden een strook van vijfhonderd meter
tot verboden gebied verklaarden. ‘Je kwam er alleen
met een pasje in. Maar in 1952 kon de douane het lint
doorknippen’, vertelt Jan. Daarna ging het crescendo, mede dankzij de enorme toename van het gemo-
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toriseerde vrachtverkeer dat de grens passeerde. Mooder Frenken begon
een kruidenierswinkeltje, Jan nam het café voor zijn rekening, later bijgestaan door May, met wie hij in 1960 trouwde.
Heidenend was enkele decennia een van de drukste grensovergangen
in Nederland. Het was een komen en gaan van gasten in de Frenk, vertelt
Jan. ‘Chauffeurs, managers, declaranten, douanebeambten, zakenlieden.’ ‘Eén grote familie was het’, vult May aan. ‘Vaste klanten waren er
ook, waarbij je op een bepaald moment tevoren al wist wat ze wilden
drinken en eten. Weet je nog, Jan Geraets, de klei-exploitant, die mij
altijd “mam” noemde. Kwam hier altijd balletjes gehakt eten.’
In het café werden zaken gedaan, goederen verhandeld, routes uitgestippeld, vergaderd.
‘Kwamen er geen jagers? Stropers?’ vraag ik.
‘Zeker. Die waren net zo goed welkom’, zegt Jan, terwijl hij een vinger
op zijn mond legt. ‘We hadden een bordje achter de bar hangen: Horen,
zien, zwijgen.’ ‘Dat was onze kracht,’ merkt May op. De Frenk maakte
in de wijde omtrek naam. Bekende figuren waren er te gast: de Duitse
acteur Millowitsch, Joop Zoetemelk en de voetballende broers Van de
Kerkhof.

‘I n g el i j ste fot o: S je n g v an de Fre nk e n
mooder Frenken’
rech ts: Bel fe l d

Het was hard werken, zeggen beiden, maar er werd veel gelachen. Gehuild ook af en toe, om verdrietige zaken. In anekdotes speelde de grens
een wezenlijke rol. May: ‘Een klant vertelde me eens dat Jans opa ook op
goede vrijdag weleens vlees wilde eten. Als reizende mocht je dat wel.
Opa bakte een pannetje met spek en liep daarmee de grens over, om het
daar op te eten. Of het waar is, weet ik natuurlijk niet. Het is me verteld.’
Er volgt een nieuw verhaal, dat veel onwaarschijnlijker is - ‘maar ik heb
het zelf meegemaakt,’ zegt ze. ‘Een taxichauffeur vroeg eens hoe hij een
varken de grens over kon smokkelen. Voor de grap zei ik dat hij dat maar
moest aankleden, een hoed op zetten, en dan op de achterbank neerzetten. Een dag later kwam hij vertellen dat het gelukt was. Weer later
kwam een Duitse douanier een biertje drinken.’ Ze lacht terwijl ze de
beambte citeert: “Was ich gestern doch erlebt habe. Da sass einer im Auto, der
sah genau aus wie ein Schwein!” En dat is echt waar.’
Een nieuw geheugenluikje gaat open: het gesprek komt op de moord op
brigadier Hai Hovens in het voorjaar van 1977, vlakbij de grens. ‘We konden hem zien liggen, als we door het aspergeveld liepen’, zegt Jan. ‘Het
gebied was afgezet voor onderzoek. Politie en recherche waren daarna
nog weken aanwezig. ’s Middags brachten we ze een kleine lunch.’ Iets
verdachts had het echtpaar niet gezien, ook geen schoten gehoord. ‘Dat
vroeg de politie ons natuurlijk ook.’ De liquidatie is nooit opgehelderd.
Zat de RAF erachter? Was hij op een drugstransport gestuit? ‘Daar zullen
ze wel nooit meer achter komen’, zegt Jan.
Nadat de grens in 1993 openging, bleef het echtpaar de Frenk nog enkele
jaren aanhouden. Maar het was gedaan met de drukte. In 1997, precies
honderdvijftig jaar na de start, ging de knip op de deur, met instemming
van de beide zonen John en Roel, die er ook geen brood meer in zagen.
Naast de gevelnaam en de menukaart van het café blijkt er nog een tastbaar relict van het verleden te zijn, valt May Frenken ten slotte in: ‘Een
grote beukenboom in de tuin, die Jans moeder in 1962 als scheutje geplant heeft. Meegenomen uit het Thüringerwald.’
In een ander Wald, het uitgestrekte Brachterbos, een zondagmiddag
in juli, op het terras van café Maalbekerhöhe in Belfeld. Dit café, in de
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volksmond Tuënke Jansse, ligt eveneens pal aan de grens. Volgens insiders liep hier ooit een smokkelaarsroute. De tijd ging aan het café
voorbij: sinds de opening in 1931 is het interieur bijna onveranderd gebleven. Het is een gezellige huiskamer met bruine tafeltjes en stoelen en
in het midden een kachel, aan het plafond hangen ouderwetse lampen
en de kleine ramen zijn afgeschermd met gordijntjes.
Tuënke overleed in 1966. Kleindochter Truusje houdt het café enkele
dagen per maand open. Voor vaste klanten uit de omtrek en voor voorbijgangers, zoals wandelaars van het Pieterpad, dat hier langs grenspaal 438 loopt. Vandaag zitten er ongeveer dertig gasten op het terras.
Truusje maakt bij elk tafeltje een praatje. Het is drukkend warm, de
lucht betrekt.

G ren spa a l b i j Tu ë n k e J an s s e , B e lf e ld

Met een oud Heimatbuch des Grenskreises Kempen-Krefeld en persoonlijke
notities van jaren terug onder handbereik dwalen mijn gedachten af.
Naar de grote bosbrand in 1947 die dit café direct bedreigde. Deze
‘plooi’ in de lokale geschiedenis staat alleen oudere Belfeldenaren nog
voor de geest. Er was wel vaker brand geweest in het Brachterbos, maar
dit was een grote, in een bijzondere tijd. De mensen waren murw en
afgestompt door de oorlog, er heerste armoede. Een brede grensstrook,
midden in het bos, was verboden gebied (net als bij Café de Frenk in Tegelen). Bovendien was nog niet duidelijk waar de nieuwe landsgrens
kwam te lopen. Die onzekerheid had invloed op houding en gedrag,
bleek bij de brand, althans aan de overkant van de grens.
In het Heimatbuch wordt ‘der Grosse Waldbrand’ van Duitse zijde beschreven door E.J. Martin. Mijn notities vormen de weergave van een gesprek
met twee ooggetuigen aan de Nederlandse kant, de Belfeldenaren Wiel
Derks en Bert Naus. Als vrijwillige brandweerlieden gingen ze het vuur
te lijf. Ze zijn inmiddels allebei overleden, Derks zes jaar geleden, Naus
in mei van dit jaar. In het verslag komen hun woorden weer tot leven.
De wolken dreigen ondertussen wel heel erg en het begint te rommelen.
Als de eerste druppels op de tafels kletteren, vlucht ik met alle andere
gasten naar binnen. Even later stortregent het, bliksem flitst achter de
vitrage.
Wiel Derks stond die bewuste zaterdag 30 augustus 1947 op het land te
werken toen hij in de verte opeens een rookpluim zag. ‘Die werd steeds
zwarter en leek steeds dichterbij te komen. Thuis aangekomen hoorde ik dat de
brandweer al was uitgerukt. Toen ben ik er ook maar achteraan gegaan.’
Bert Naus was al eerder plekke. ‘Ik was gewaarschuwd door de sirene bij
onze commandant, Ben Janzen, aan de Kerkstraat. Daar haalden we onze brandweerwagen uit de loods en reden met al het materieel dat we hadden naar het
bos.’ Maar het bleek een enorme brand. ‘Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. Je kunt je niet voorstellen hoe snel het vuur zich verplaatste. Het was
ook nog eens een hete, droge zomer. Het vuur kroop hoog de dennenbomen in, het
klonk als het gehuil van leeuwen. Sommigen moesten de overkant uit vluchten,
richting Kaldenkerken en Bracht.’ Veel konden de mannen niet doen; het
materieel was beperkt. ‘We hadden wat schoppen, gebruikten bremtakken,
legden tegenvuren aan en kapten hout weg. We probeerden te voorkomen dat
het vuur overwaaide, en dat het café van Tuënke Jansse aan de vlammen ten
prooi viel.’
De hoosbui is alweer voorbij, het wordt langzaam lichter. Een groepje
Duitsers - ‘wir sind mit zehn’ - komt het café binnen en gaat achterin zitten.
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Aan de andere kant waren ondertussen Duitse brandweerlieden actief. Die hadden volgens Wiel Derks een
veel betere uitrusting: ‘Ze hadden zich al voor de oorlog
goed voorbereid. Je kon het zien aan de brandweerploeg van
de paters in Steyl (ook Duitsers, TL). Die was beter uitgerust
en had meer discipline: als de commandant op zijn fluitje
blies, stond iedereen in het gareel.’ Toch maakte ook de
Duitse brandweer zich zorgen, zoals in het Heimatbuch te lezen is. Brandweercommandant Peters had
al snel door dat zijn vierentwintig manschappen het
geweld alleen niet zouden aankunnen. Eigenlijk zouden alle inwoners van Kaldenkerken moeten worden
ingeschakeld.
Regiocommandant Neumann dacht er net zo over.
Terwijl eenheden uit omliggende plaatsen gealarmeerd werden, reed hij naar het centrum van Kaldenkerken, om daar zoveel mogelijk vrijwilligers
te ronselen. Hij stelde zich op bij de ingang van de
bioscoop, vlak voordat het middagprogramma zou
beginnen. Jongemannen waren er genoeg. Maar niemand wilde helpen, hoezeer hij ook op ze inpraatte,
schrijft Martin. ‘Für wen sollen wir den Wald denn retten?’
kreeg de commandant te horen. Het gebied zou toch
geannexeerd worden door de Hollanders. Dat stond
al in de Venlose krant te lezen. De Bundesstrasse 221

zou de nieuwe grens worden. Op een kaart zou half
Kaldenkerken al als Hollands gebied zijn ingetekend.
Met verbeten gezichten drongen de mannen de bioscoop binnen. ‘Sie fliehen vor der realen Unsicherheit ihres
Lebens in das irreale Happy-end eines seichten WildwestFilms.’ Commandant Neumann liet wanhopig zijn
armen zakken, en spoedde zich terug naar de vuurhaard.
‘De zon verdween op zeker moment achter de rookwolken,’
herinnerde Wiel Derks zich nog aan het eind van ons
gesprek. Martin schrijft dat het vuur uitdoofde na
de echte zonsondergang: ‘…als sei es müde, stirbt das
Feuer gegen 22 Uhr in der Schwärze seines Qualmes und
der Nacht.’
Café Tuënke Jansse was wonderlijk genoeg ongeschonden gebleven. Wiel Derks ging ’s avonds nog
stappen in Beesel. Zondags flakkerde het vuur hier
en daar weer op, het breidde zich uit naar het zuiden,
totdat het geheel onder controle was. Regen aan het
eind van die week deed de rest. Het Brachterbos was
veranderd in een ‘Geisterwald’. Het bleef overigens
ook na de vaststelling van de definitieve grens voor
het grootste deel Duits gebied. Bundesstrasse 221
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ligt nog altijd ver van de Nederlandse grens.
De Duitse cafégasten voeren intussen het hoogste
woord. De mannen schateren van het lachen. Buiten
lacht de zon. Tijd om op te stappen. ‘Tot de volgende
keer’, zegt Truusje.
Misschien kan ook bij Café Tuënke Jansse - net als in
Arcen en Velden - het geschiedenislaken weer eens
worden opgetild. Om historische gebeurtenissen en
verhalen door te geven en tastbaar te maken. Met
de aanleg van een smokkelaarspad en een geluidsweergave van het smokkelaarslied dat stamgasten
af en toe nog zingen. Verhalenkijkers zouden ‘der
Grosse Waldbrand’ in beeld kunnen brengen. Desnoods komt er een oude brandweerwagen te staan.
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Helma Backus (50) | Kapster | Uit Venlo | Genre: romans, kookboeken | Eerste boek: Erik of het klein insectenboek –
Godfried Bomans | Favoriet: Eten, bidden, beminnen – Elizabeth Gilbert | Koopt: Made in Eur ope – Pieter Steinz
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De balletlaaf
balletlaaf
van de Van Beringenstraat

Janet Jackson lonkte,
maar San de danseres woont inmiddels
weer ‘gewoon’ in haar
oude buurt in Venlo.
Om haar heimwee het
zwijgen op te leggen, liet ze een leven
vol cruiseschepen,
cocktails en Hans
Klok achter zich. Een
portret van Sandra
Teuwsen, een vrouw
met een bijzondere
levenswandel.

door Lean Hodselmans
foto’s archief Teuwsen,
Peter de Ronde

San dra Teu w sen
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Voor me zit een stralende vrouw. Sinds kort vormt ze samen met

de vrouw van haar leven en hun drie kinderen een gelukkig gezin. Een
enkele zwart-witfoto aan de muur herinnert nog aan haar vorige passie:
dansen. De nu 41-jarige Sandra Teuwsen uit Venlo gaat als kleuter van
vier op ballet. ‘Ik wilde absoluut danseres worden. Verder niks. Geen
klassieke ballerina, maar iets met show en veren. Dat wist ik al toen ik
zes jaar oud was en drie tot vier keer per week lessen volgde bij Liesbeth
Wiertz.’ Op haar twaalfde kan ze al naar de dansacademie in Arnhem. ‘Ik
zou dan naar een gastgezin moeten. Mijn ouders vonden me daarvoor te
jong.’ Nadat Sandra haar diploma behaalt op de Vinkenhof-mavo, vertrekt ze als 17-jarige alsnog naar de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Een hbo-opleiding, maar met mavo-D op zak mag ze toch komen.
‘Ik hoefde geen auditie te doen. De directrice kende Liesbeth en was zo
overtuigd van mijn talent dat ze me zonder een enkele auditie toeliet.’
Sandra betrekt in Arnhem een ﬂatje, samen met een vriendin. Zes dagen
per week naar school. ‘Het was alles wat ik ervan verwacht had, helemaal
mijn ding. We hadden een lesje anatomie en een muziekles, de rest was
alleen maar dansen. Klassiek, modern, tappen en geregeld voorstellingen. Ik ben er met vlag en wimpel geslaagd.’ Het vinden van een baan
is niet moeilijk. Ze wordt aangenomen door een Rotterdams bureau en
met zes meiden geboekt voor optredens in Italië. ‘We dansten in grote
clubs in de regio Milaan en bij het Gardameer. Overdag een beetje vakantie vieren en elke avond een show met alle toeters en bellen, ket-
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tingen, veren, hakjes, noem maar op.’ Maar het loopt
niet helemaal zoals gepland. ‘De afspraak was dat we
de mevrouw die het vanuit Nederland had geregeld
geld zouden sturen, maar zij had een aantal zaken
niet voor elkaar. Dat hebben we zelf opgelost, maar
we hadden daardoor ook zoiets van: ‘bekijk ’t maar’
en hebben geen geld gestuurd. Twee meiden trokken
die hele toestand niet en zijn teruggegaan. Het was
ook best zwaar. We zijn daar een half jaar geweest en
zijn uiteindelijk ontslagen door al het gedoe.’
C ruiseschepen e n co ck t ails

Terug in Rotterdam vindt Sandra een podium op een
partyboot die over de rivieren vaart. Ze treedt op als
showdanseres achter verschillende zangers. Rivieren worden zeeën als ze met zo’n beetje hetzelfde
groepje meiden wordt aangenomen als achtergronddanseres bij zanger Steve Flanigan. ‘Hij ging twee
maanden optreden op een cruiseschip dat vanuit het
Duitse Kiel via Denemarken, Zweden en Noorwegen
naar Engeland voer. Dat was een groot feest. Om een
uur of twaalf opstaan, trainen in de fitnessruimte, opmaken en dan elke avond een show van ongeveer tien
nummers. En daarna cocktails drinken. Na die twee
maanden zijn we overgestapt naar zanger/pianist/
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O m e e n u u r o f tw a a l f
o p s ta a n , tr a i n e n i n
de fi tn e s s r u i mte ,
o p ma ke n e n da n e l ke
avond een show van
o n g e v e e r ti e n n u mme r s

entertainer Juni Juliet, heel populair in Scandinavië.
Daar heb ik vier jaar bij gedanst, ook op cruiseschepen. Twee tot drie maanden op en dan een maand
vrij. Ik was tegelijkertijd ook nanny bij Juni. Hij had
twee kleine kinderen en woonde in Hoorn. Ik ging als
oppas mee op vakantie naar zijn geboorteland Curaçao en heb daar ook nog in shows gedanst. En leuk
verdiend.’

wege audities die toch altijd in dat deel van Nederland plaatsvonden
en omdat ik toen vond dat je als danseres in Amsterdam moest wonen.’
Uiteindelijk belandt Sandra als danseres van de Maria Moore-groep in
het Eftelingtheater. Naar eigen zeggen als ‘balletlaaf’. Ze danst in shows
als eekhoorn, vogel en boze stiefzuster. ‘Het waren hele grote musicals
met sprookjesthema’s, drie keer per dag een optreden van drie kwartier.
Heftig, met van die zware pakken aan dansen.’ Op een gegeven moment
neemt Wentink Events, onderdeel van Endemol, de shows over van Maria Moore. Ook Sandra maakt de overstap. ‘We werden met een bus opgehaald in Amsterdam en reden naar de Efteling. Vier dagen op en vier
dagen af. Daarbij danste ik ’s nachts in grote discotheken in Amsterdam
en in de Time Out in Gemert. Op van die blokken en in kooien, dat was
echt het ultieme, lekker rauw naast die brave optredens overdag. Vijf
keer een kwartier lekker improviseren en los gaan. Na zo’n show was ik
meer kapot dan na een hele dag in zo’n eekhoornpak. Om vier of vijf uur
’s morgens kwam ik thuis. Even slapen en weer de bus in richting Kaatsheuvel.’ Ze lacht. ‘En dat allemaal zonder pillen of iets. Ik dronk zelfs
geen Red Bull, want ik ben al stuiterbal genoeg van mezelf.’
Hans K lo k

Het cruiseleven is op een gegeven moment klaar,
contracten lopen af en Juni Juliet wil terug naar zijn
vaderland. ‘Iedereen had het ook wel een beetje gehad na een jaar of vier. Ik heb even in Venlo gewoond,
maar ben vrij snel naar Amsterdam verhuisd. Van-

En dan loop je tegen de dertig en kom je in een nieuwe levensfase terecht. Sandra heeft een relatie met een Afrikaanse man waarmee ze samenwoont in Rotterdam. Ze denkt na over kinderen die niet passen in
het leven dat ze op dat moment leidt. Nadat ze een tijdje dance-captain
is geweest van haar groep, gaat ze aan de slag als assistent-producer
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bij Wentink-events. Een kantoorbaan op het Mediapark in Hilversum. ‘Dat was wel lachen, want we zaten daar met allemaal oud-danseressen op kantoor.
Typen konden we geen van allen, maar we hadden
wel verstand van entertainment. We regelden onder
meer audities voor dansers. Zelf danste ik niet meer,
ik was er wel klaar mee. Al kriebelde ‘t wel nog af en
toe. Dat reageerde ik dan af door lekker los te gaan
als ik uitging.’ Bij Wentink-events regelt Sandra het
entertainment voor de dinershows. ‘Onder meer met
zanger Jeroen van den Boom, waarbij Marc Forno dan
optrad als choreograaf. Die laatste is een hele goede
vriend geworden. Ik heb in die periode ook een jaar
met illusionist Hans Klok gewerkt. Hij stond met een
grote show in het Eftelingtheater. Het was mijn taak
om iedereen op tijd bij de repetities en op het podium
te hebben. Toen hij onlangs in de Maaspoort in Venlo
optrad, zijn we door hem uitgenodigd en hebben we
backstage even lekker bijgekletst. Hij noemt me nog
altijd Cleopatra, omdat ik in die tijd zo’n kapsel had.’
Sandra wordt op haar 35e moeder van een zoon,
Tyrese. Met zijn vader heeft ze zes jaar een relatie
gehad. ‘Hij is uit ons leven. Onze zoon was vier maanden oud, toen ik ben vertrokken. Ik heb Tyrese in de
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Mexico, waar hij werkt voor een Nederlands bedrijf. Hij komt vier, vijf
keer per jaar naar Nederland. Sinds ik terug ben is onze band alleen
maar hechter geworden. In hou zielsveel van hem.’ Een week na haar
terugkomst in Venlo is het de elfde van de elfde. Een dag waarop ze met
vader en zoon de stad in gaat. ‘Bij het horen van de Venlose vastelaovesmeziek heb ik gehuild als een klein kind. Ik kon alleen maar denken:

wandelwagen gekiept en ben weggegaan. Al tijdens
mijn zwangerschap had ik heel sterk het gevoel dat
ik terug wilde naar huis, terug naar Venlo. Heimwee,
absoluut heel erg. Misschien door de hormonen.
Maar als mijn moeder belde en zei: “kon ik maar even
koffie komen drinken”, dan hing ik op en barstte ik
in tranen uit. Ik wilde zo graag terug. Het ging ook
niet goed met mijn relatie. Een vriendin in Rotterdam
heeft me nog onderdak aangeboden, maar ik wilde
alleen maar naar Venlo. Dus die vriendin heeft mij
en Tyrese naar pap en mam in Venlo gebracht. Ik ben
nog een keer teruggegaan om te praten met de vader
van Tyrese. Hij zei dat ik terug moest komen, maar ik
heb gezegd dat ik dat nooit zou doen. Dat was het,
daarna heeft hij nooit meer naar Tyrese gevraagd. Die
heeft z’n vader nog nooit gezien.’
Bevrijdingsdag

2 november 2008, de dag dat San de danseres –zoals
de meesten haar kennen- definitief terug is in Venlo,
zal ze nooit meer vergeten. ‘Het was mijn lucky day,
mijn eigen bevrijdingsdag. Ik ben bij pap en mam
gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de Van Beringenstraat. Mijn vader is helaas drie jaar geleden
overleden. Ik heb nog een broer, Paul. Hij woont in

ik bin thoes en goan heej noeëts mier weg! Dat Venlose dialect, die liedjes, ik
ben ook een jaar of vier dansmarietje geweest bij Jocus. Venlo zit gewoon
in je hart. Voor een buitenstaander is dat moeilijk te begrijpen. Vanaf
dag één dat ik hier was, heb ik ook Venloos tegen m’n kleine mannetje
gepraat. Als ik hem nu Dansmarietje hoor zingen, hou ik het niet droog.’
Na een jaar thuis te hebben gewoond, verhuizen moeder en zoon naar
een ﬂatje op de Laaghuissingel. Sandra werkt drieënhalf jaar bij de Floriade op het hoofdkantoor, als receptioniste. ‘Je komt weer allemaal oude
bekenden tegen, echt fantastisch. Ik zat daar op een verhoging. Als ik
een gekke bui had, dan deed ik wel eens een dansje op dat podium.
Dat blijft er toch inzitten.’ Dansen doet ze niet meer, maar ze geeft wel
sportlessen bij Fit for Free en af en toe moderne dansles bij de Madson
Club. Een baan heeft ze eerst bij Light and Living, een groothandel voor
interieur in Belfeld, en sinds kort als verzorgende bij De Herbergier, een
nieuw tehuis in Blerick waarin zestien mensen wonen die dement zijn.
‘Met een enthousiast team iets nieuws beginnen, best zwaar, maar ik
heb er heel veel zin in.’
Vr o u w

In augustus 2012 ontmoet Sandra haar nieuwe liefde Jeanine Kruijsen.
Een vrouw. ‘Ik ben vier jaar alleen geweest. Ik heb vrouwen altijd leuk
en interessant gevonden, het heeft er altijd ingezeten, maar ik heb er
voorheen nooit iets mee gedaan. Ik geloof ook dat ik verliefd word op
personen; dat kan dus een man zijn, maar ook een vrouw. Jeanine en
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tegen mijn moeder verteld. “Mam ik ben verliefd, je kent haar. Ik ben
verliefd op Jeanine Kruijsen.” Het was even stil, natuurlijk was ze overdonderd en dat snap ik helemaal. Maar toen zei ze: “Maedje, asse maar
gelökkig bis!” Ook mijn tweede moeder Yvonne, die heel belangrijk voor
me is, vond het tof. Zij woont bij ons thuis tegenover, ik ben al sinds mijn
vierde kind aan huis bij mijn ‘tweede familie’.’

Lean Hodselmans (1966) is freelance journalist en schrijver. Ze werkt als verslaggever/nieuwsredacteur bij
MFM/Dtv in Oss.
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Kort daarna gaan Sandra en Jeanine samen met hun kinderen een ijsje
eten in Arcen. ‘Het voelde gewoon goed. We hebben zoveel overeenkomsten en ik ben tot de conclusie gekomen dat vrouwen elkaar toch
beter begrijpen. Ik heb veel keuzes gemaakt in mijn leven, maar dit is de
beste.’ Over die keuzes zegt ze nog: ‘Ik had graag naar Amerika gewild
om achter Janet Jackson te dansen. Dat vond ik zo’n stoer wijf. Ik heb
een kans gehad, want op de dansacademie kreeg ik een beurs om naar
Chicago te gaan. Maar ik was de enige, nog bleu, en ik vond het wel
eng om helemaal alleen de oversteek te maken. Ik heb achteraf vaak
gedacht “stomme os, had het maar gedaan”. Maar dan had ik de liefde
van mijn leven misgelopen en nu niet lekker op de Hertog Reinoudsingel gewoond.’<

Albert Lamberts (64) | Schrijver/journalist | Uit Venlo | Genre: geschiedenis, religie | Eerste boek: Ar endsoog en de
gemaskerde ruiter – J.Nowee | Favoriet: Multatuli – Max Havelaar | Koopt: Het Lockheed Schandaal – Gerard Aalders

S a n d ra e n J e an i n e m e t h u n k i nd e r e n

ik kennen elkaar al ons hele leven. Ook zij heeft relaties met mannen
gehad.’ Jeanine heeft twee kinderen: Joep en Stannie. Via wederzijdse
vriendinnen op Facebook komen ze met elkaar in contact. ‘Ik zag haar
en dacht: dit is ze! Een heel weekend lang hebben we uren met elkaar
gepraat. Op maandag heb ik een roosje naar haar werk gestuurd met
een tekst erbij: dit klopt gewoon. Ik heb het die maandag ook meteen

Koekeloere n b ij Ko o ps 6
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We e k m a r k t Ve n l o :
EEN ETMAAL GAASPLEIN
‘Diese Messer sind noch scharfer als mir!’
door Pieter Duijf
foto’s Peter de Ronde

Het is vrijdagavond even na winkelsluitingstijd als de laatste auto’s van het Nolensplein
rijden. De rust keert gestaag terug in de
stad. De daghoreca in het Deutsche Viertel
ruimt de terrassen op en maakt zich op voor
de doorgaans drukke zaterdag, de dag van de
Venlose weekmarkt. Wat niemand ziet, maar
wel elke week gebeurt.

F oto l i n ks: Jop Dri essen z et m et z i jn
p l oeg m aats i edere vri jdag 4 8 0 m eter
kram en n eer.
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Twee vrachtwagens met aanhangers rijden het plein op. Het
opbouwen van de markt is begonnen. De zes man sterke ploeg staat
onder leiding van de 21-jarige Jop Driessen. Als scholier hielp hij acht
jaar geleden al mee met het neerzetten van de kramen. Nu is het zijn
beroep. Met een mathematische precisie worden de verkoopstallen in
het gelid geplaatst. ‘We zetten hier 480 meter aan kramen neer in tweeëneenhalf uur tijd. Zo meteen rijden we naar Blerick om daar de markt
af te breken. Soms, als we pech hebben, moeten we nog een keer terug
naar Venlo om hier een achtergebleven auto die op het plein is blijven
staan, te bevrijden. Ja, het is hard werken, maar heel erg tof om te doen.
In de lente en in de zomer is het extra druk. Dan heb je overal braderieën
en festivals. Goed voor de overuren’, knipoogt Jop.
De voorbereidende bedrijvigheid op het marktplein begint op vrijdagavond en gaat de hele nacht door. Elke weersomstandigheid wordt daarbij getrotseerd, de kooplui deinzen nergens voor terug. Broeierige hitte,
hoosbuien, hagel, sneeuw, vrieskou, wind: het is hen om het even. Het
marktleven is voor echte diehards. Als de kramen worden gebouwd, worden ook de eerste trailers aan de rand van het plein neergezet. Poelier
Schatorjé, vishandel Bond uit Volendam, notenboer Theo van der Kolk
uit Den Haag, ze zijn er vroeg bij. Allemaal hebben ze hier hun vaste
plek, vaak al jaren.
De Venlose weekmarkt is de grootste en drukst bezochte in zijn soort
in de regio. Het is een - zeg maar - no-nonsense markt, waar je niet op
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Kees Karreg at: “ Ik ben de en i g e vi sboer
m et een g ym n asi u m di p l om a op z ak! ”

zoek moet gaan naar exotische liflafjes. De klandizie is internationaal.
Beheersten jaren geleden nog de Duitse kooptoeristen de sfeer van de
markt, anno 2014 hoor je naast het Duits ook Pools, Tsjechisch, Russisch
en natuurlijk het plaatselijke dialect. En vergeet de Haagse, Volendamse
en vooral de brutale Brabantse tongval niet. Sinds de val van de Muur
in 1989 hebben ingezetenen van het voormalige Oostblok de weg naar
Venlo weten te vinden. Aanvankelijk ondernamen ze deze ontdekkingstocht nog massaal in die voor westerlingen onooglijke Trabantjes, nu
rijden ze - net als wij - in moderne auto’s van vooral Duitse makelij.
MARKTMEESTER
Sinds februari 1985 is Leo Vercoulen marktmeester. Hij is in dienst van
de gemeente en vrijwel iedere zaterdag aanwezig. ‘Natuurlijk heb ik
veel zien veranderen. Herinner je je nog die balletje-balletje bandieten met hun handlangers hier in het parkje? Ongelooflijk hoe snel ze
hoeveel geld van de mensen wisten af te troggelen. We hadden vooral
in de jaren negentig veel last van illegale praktijken. Horloges werden
verkocht vanuit een binnenzak en in nabijgelegen garageboxen werd
zogenaamde merkkleding aangeboden. Voor de invoering van de euro
kuierden hier ook wat wandelende wisselkantoren rond. Altijd hadden
ze een lange regenjas aan, al vielen de mussen dood van het dak. Links
zaten de Duitse marken en rechts de Nederlandse flappen. De wisselkoers: één op één. Dat is allemaal gelukkig behoorlijk teruggedrongen
maar uitsluiten kun je het natuurlijk nooit, net als zakkenrollerij. We
kunnen de mensen niet vaak genoeg waarschuwen.’
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De markt wordt vanuit de gemeente niet-commercieel gerund. Er hoeft
dus geen winst gemaakt te worden. ‘Als we maar kostendekkend zijn,
daar gaat het de gemeente om. De markt heeft een behoorlijke aantrekkingskracht en daar profiteert ook de plaatselijke middenstand van.
Nee, er is geen wachtlijst van handelaren. Dat was enkele jaren geleden
wel anders, maar door de crisis is de animo wat teruggelopen. Dat wil
echter niet zeggen dat we iedereen zomaar toelaten. We waken over een
evenwichtige differentiatie. Het moet aantrekkelijk blijven voor zowel
de handel als het publiek.’

Vercoulen vertelt bevlogen over ‘zijn’ markt. Hij kent de hande-

laren, de mensen die er werken en veel ‘marktverslaafde’ klanten persoonlijk. Hij weet als geen ander hoe hij ze moet benaderen. Het is een
soort subcultuur met eigen gedragscodes, een kleine hechte gemeenschap met zelfreinigende ongeschreven wetten en regels. Als Leo iets
onoorbaars ziet of hoort, dan speelt hij niet terstond de boeman, maar
maakt hij eerst een vriendelijk praatje met de betrokkenen. Meestal zijn
zalvende woorden al voldoende.
Hij praat welhaast liefkozend over ‘zijn’ mensen. Met sommigen heeft
hij in de loop der jaren zowaar een vriendschappelijke band opgebouwd.
‘Maar het moet ook weer niet te close worden’, voegt hij er gedecideerd
aan toe. Geschrokken is hij van het overlijden onlangs van Theo van der
Kolk, de Haagse notenboer. Het raakt hem oprecht. ‘Triest, zeer triest.
59 Jaar is Theo geworden. Hij werd behandeld aan darmkanker, maar
vermoedelijk is hij gestorven aan een hartstilstand. Hij was altijd zeer
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V i sbo e r P i e t B on d u i t Vol e n dam houd t
n i et v a n afdi n ge n : “ I k b e p aal d e p r ij s !”

positief en optimistisch. Het nieuws over zijn dood is als een schok over
de markt gegaan. Iedereen was perplex. Je merkt dan hoe hecht deze
gemeenschap is. Theo is een groot gemis voor de markt. Gelukkig wordt
zijn zaak voortgezet door zijn zoon of een van zijn medewerkers.’
Als de kramen op vrijdagavond zijn opgebouwd, wordt het plein het territorium van skateboarders en streetbikers. Deze durfals halen op hun
plankjes met wieltjes halsbrekende toeren uit en laveren behendig tussen de obstakels door. Rond middernacht blijft het enkele uren rustig
op ’t Gaasplein, maar dan doemt de koffietrailer van Ad Pelzer op. Het is
enkele minuten voor tweeën. Pelzer posteert zijn verkoopwagen aan de
westzijde van de markt. Hij heeft naar eigen zeggen géén tijd om vragen te beantwoorden. Alles moet immers op tijd klaar zijn. Om half vijf
melden zich zijn eerste klanten. Taxichauffeurs komen een beker koffie
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drinken, en ook voor het uitgaanspubliek is het een geliefde pleisterplek. De cafés en shoarmatenten hebben de deur op slot.
Twee beschonken kroegtijgers steunen ietwat waggelend tegen hun
fiets, nippen van een blikje cola en verorberen allebei een broodje kaas.
Ze voeren een discussie waar de omstanders geen touw aan vast kunnen knopen. Zij zelf evenmin. Ad Pelzer is dit schouwspel klaarblijkelijk
gewend. Hij kijkt er tenminste niet meer van op. Van ’s morgens vroeg
tot laat in de middag brengt hij met zijn mensen koffie, belegde broodjes, soep en frisdrank aan de man. Een medewerker rijdt voortdurend
met een trolleywagentje vol versnaperingen over de markt. Ad staat er
kennelijk niet in de eerste plaats voor zijn plezier, maar vooral om geld heel veel geld - te verdienen. Het is zijn goed recht.
VROEGE VOGEL
Een van de vroegste vogels op de markt is Henk Lensink. Hij rijdt om
één uur ’s nachts weg uit zijn woonplaats Winterswijk in de Achterhoek,
een rit van om en nabij de twee uur. Sinds 1999 staat hij al op de Venlose markt. Vragen stellen mag. Een foto maken is uit den boze. Het is
nog aardedonker als hij zijn bestelbus met koopwaar aan het uitladen
is: huisdecoratie - dat wil zeggen potjes, vazen, wat kunstnijverheid in
alle soorten en maten. Breekbaar spul. Alles zit zorgvuldig gewikkeld in
papier en daaromheen zit weer een doos of doosje. Het uitpakken en
het ’s middags weer inpakken is een tijdrovende bezigheid.
Henk heeft al enkele jaren te kampen met een teruglopende omzet.
‘Het is niet meer wat het is geweest. We worden uitgeknepen door de
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Leo Verc ou l en i s al bi jn a 3 0 jaar m arktm eester: “ H eri n n er je je n og di e bal l etjebal l etje ban di eten ?”

regering in Den Haag en door Brussel. Alles wordt duurder. Afgelopen
week stond ik in Winterswijk. Op een Duitse dag nota bene. Ik heb daar
voor net geen 100 euro verkocht. Veel collega’s hebben er een baan bij,
anders redden ze het niet. Anderen zijn gestopt of zelfs failliet gegaan.
Het liefste zou ik kappen met de hele handel, maar waar kan ik nog
terecht op mijn 58e? Geen baas die me nog wil hebben. Ik heb dus nog
een poos te gaan.’
VISBOER MET GYMNASIUMDIPLOMA
Kees Karregat uit Volendam heeft overnacht in een pension in Ohé en
Laak. Op vrijdag staat hij in Kerkrade. Sinds 2002. ‘Ik ben de enige visboer met een gymnasiumdiploma op zak.’ Hij staat tegenover café-restaurant Prins Hendrik op de hoek van de Gelderse Poort. Hij komt graag
naar Venlo. ‘De zaterdag is altijd goed, vooral de eerste zaterdag van
de maand, want dan hebben de mensen weer geld.’ Makreel, maatjesharing, maar vooral zalm. Alles van zalm heeft hij. Niets wordt weggegooid. Visafval bestaat in zijn ogen niet. In het Roergebied woonachtige
Polen, Tsjechen en Russen zijn belangrijke klanten. De vis wordt in die
talen op bordjes aangeprezen. Hij spreekt zelfs wat woordjes Russisch.
‘Geleerd van een oude leraar van mij, Joop Veerman. Die man spreekt
vijftien talen vloeiend. Mijn klanten kijken wel wat vreemd op als ik ze in
hun eigen taal aanspreek. Het is voor hen een feest van herkenning. Stel
je eens voor dat je op een markt in Moskou wordt aangesproken in het
plat-Venloos. Nee, vrij heb ik eigenlijk nooit, zelfs niet op zondag. Dan
moet er alweer vis ontdooid worden. Het is een 24-uurs bedrijf. Scherp
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inkopen en alles zelf doen.’ In de schaarse tijd die nog overblijft, probeert hij pijlrogolie op de markt te zetten. Pardon, pijlrogolie? ‘Ja, pijlrogolie, eindelijk een middel dat echt werkt tegen gewrichtsklachten.
Helaas worden we tegengewerkt door de farmaceutische industrie.’
Aan de andere kant van het plein maakt nog een Volendammer zich op
voor een hopelijk drukke dag. Piet Bond verkoopt onder andere paling
per bosje en makreel. Hij staat er samen met zijn zoon Jan. Onderhandelen over de prijs is er bij Piet niet bij. ‘Ik doe er geen cent vanaf. Ik bepaal de prijs’, zegt hij resoluut. Bij thuiskomst straks in Volendam drinkt
hij een pilsje met vrienden en keuvelt hij met ze over de winstkansen
van de plaatselijke voetbaltrots. Dan pas begint voor hem het weekend.
Afdingen op de prijs, daar doet ook Joseph de Jong uit Vaals niet aan
mee. Hij staat al bijna 45 jaar op de markt met leren riemen. ’De Venlose
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markt verdient heel redelijk hoor. Mijn lastigste klanten komen uit de
voormalige Oostbloklanden. ‘
Venlo ontwaakt langzaam, de meeste marktlieden hebben zich gemeld
en stallen hun koopwaar uit. De geluiden in de ochtend lijken trouwens
helderder en verser dan die van de namiddag en de avond, die de gevoelsmatig doffer geworden klanken meer schijnen te absorberen. Over
de meeste kramen hangt een wit zeil. De horecazaken in de periferie zijn
al heel vroeg open, in sommige gevallen al om zes uur. Van ontbijtjes op
kartonnen bordjes en koffie in dito bekertjes voor een habbekrats tot
uitgebreide luxe varianten, die uiteraard een stuk prijziger zijn. Zo kan
de hongerige marktganger bij restaurant Deckers (hoek Nolensplein
- Puteanusstraat) van de van huis uit Maastrichtse echtelieden Ivo en
Nicole Moens kiezen uit zo’n vijftien ochtendmaaltijden. Enkele hon-

BUUN

245

C o r d e n D e k k e r ( 5 1) k w am al als 7 - j a r ig
j o n g e tj e m e t z i jn op a n aar de ma r kt : “I k

derden Frühstücke worden er vrijwel iedere zaterdag uitgeserveerd tegen
een gemiddelde prijs van pakweg achteneenhalve euro.

ben d e d e r de ge n e r at i e ! ”

Inmiddels heeft Grad Elbers zich aangekondigd. Grad is een notoire
drinkebroer, die zijn dag veelal kissebissend met zijn kompanen op een
bankje in het park doorbrengt. Hij heeft naar verluidt al acht halve liters
bier achter de kiezen, terwijl voor de meesten de dag eigenlijk nog moet
beginnen. Hij staat wankel op zijn benen en met een nevelige blik tuurt
hij over het plein. Op zijn vuile spijkerbroek zitten sporen van incontinentie. Toch doet hij zich voor als een volwaardig medewerker op de
markt en poogt hij zijn onmiskenbaar leidinggevende capaciteiten aan
te bieden.
SCHREEUWENDE KOOPLUI
Het geroezemoes buiten begint langzaam maar zeker toe te nemen. De
kakofonie van schreeuwende kooplui zwelt op. Vooral in de groente- en
fruithoek probeert men elkaar te overstemmen. In het laantje tussen de
Parkstraat en de Gelderse Poort doet een verkoper van keukenmessen
luidkeels de aandacht van de voorbijgangers trekken. ‘Diese Messer sind
noch scharfer als mir!’, orakelt hij zonder enige blijk van gêne tegen een
huisvrouw uit Lobberich. Ze glimlacht wat ongemakkelijk terug en ziet
uiteindelijk af van de koop. Haar opponent in het debat probeert haar
op fluistertoon bijna smekend alsnog te overtuigen: ‘Aber diese Messer
sind doch noch scharfer als mir…’. Het is vergeefse moeite.
Cor den Dekker neemt het tafereel schaterend waar. Cor (51) uit Veen
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kwam als jongetje van een jaar of zeven al mee met zijn nu 80-jarige vader. ‘Hij heeft nog bij het stadhuis gestaan met bloemen en planten op
een ruimte van drie bij vier. Ik ben de derde generatie. Mijn opa kwam
al in 1934 naar Venlo met zijn handel. Venlo is nog de enige markt die ik
doe. Ik wil niet klagen hoor, maar ik moet bekennen dat het in de loop
der jaren toch minder is geworden. Ik denk na de komst van de euro,
toen de gulden hier nog één mark waard was. Wel is de markt eerlijker
geworden. Er gebeuren nauwelijks stiekeme dingen als je begrijpt wat ik
bedoel. De namaakproducten zijn nagenoeg verdwenen. Toegegeven,
er lopen nog wel een paar van die jongens rond, maar dat moeten we
maar zien als een toeristische attractie.’
Kaas, vis, groente en fruit zijn goed vertegenwoordigd op de markt en
worden als sehr preiswert aangeprezen, maar ook dierbenodigdheden,
snoepgoed, kleding, huistextiel en pikante lingerie zijn er te vinden.
Rondborstige dames houden minuscule stringetjes en weinig verhullende bustehouders voor hun lijf, want echt passen in de buitenlucht is
helaas niet mogelijk. Dat vinden vooral de mannelijke voorbijgangers
jammer. Druk is het bij de Marktbakker, waar bedrijfsleider Kevin Humblet met zijn team verse broodjes bakt (‘12 voor 2 euro, 5 voor 1 euro’) in
een mobiele oven. De geur alleen al is onweerstaanbaar.
Een totaal andere geur brengt Patrick van Ballegooyen uit Geleen aan de
man. Hij verkoopt dames- en herengeuren en make-up. Parfums, aftershaves, eau-de-toilettes. ‘Allemaal eerlijk spul hoor. Ik koop alles in bij
de importeur. Chanel 5 is en blijft de topper van ons assortiment.’ Vorig
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Omzet- en verkoopcijfers van de
afzonderlijke kooplui zijn maar
moeilijk te ontfutselen. Landelijk
wordt de omzet van de ambulante
handel geschat op 2,6 miljard per
jaar, maar de resultaten stagneren al enkele jaren, onder andere
door de vergrijzende klantenkring. Ter vergelijking: de omzet
van de boekenbranche bedroeg
in 2013 525,3 miljoen euro.
Bovendien kampt de branche
met een niet al te sexy imago.
In Venlo staan pakweg 90 kleine
en grote kramen, waar wekelijks
enkele duizenden bezoekers op
af komen.

jaar nam hij het bedrijf van zijn aan kanker overleden broer (45) over.
Hij staat met zijn vrouw op de stadsmarkten van Maastricht, Eindhoven
en Venlo. Dat betekent om vijf uur opstaan en tegen half zes wegrijden.
‘Om half zeven zijn we in Venlo. Duitse klanten staan al om acht uur bij
onze kraam. Nederlanders komen vaak pas na elf uur. Die willen uitslapen.’ Patrick bekent dat het niet eenvoudig is om de gewenste omzet
te halen. Hij wijt het toch aan de crisis. Vandaar dat hij nog niet zo lang
geleden naast de handel op de weekmarkten ook een webshop is begonnen. ‘En die loopt niet onaardig.’
De markt is sowieso een ware smeltkroes van aroma’s. Je snuift de lucht
op van gebakken kibbeling en even later voert gegrilde worst de boventoon. Knorrende magen worden op hun wenken bediend.
De dag sluipt naar het einde. De markt loopt leeg. Tegen half vier rijdt
een gemeentelijke veegwagen al langs de deels opgeruimde en afgebroken kramen. Om vijf uur is het plein weer de vrijplaats voor skateboarders, streetbikers en spelende kinderen. <

Pieter Duijf(1954) is freelance-journalist. Hij groeide op in Velden. Dit voorjaar kwam zijn bundel columns
‘Dorpse Blikken’ uit, een boek met soms slapstickachtige verhaaltjes met een knipoog naar zijn geboortedorp.
Eerder werkte hij in opdracht mee aan meerdere boekproducties. Klein detail: Pieter woont pal aan het Nolensplein, waar hij ieder weekend waakt over de markt.
Patri c k van B al l eg ooyen : “ C h an el 5 i s n og steeds on z e top p er! ”
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‘ oma rm
de v en l o s e

NÄÖLER’

s o c r a tes (469- 39 9 voor C hristus) wordt g e z i e n a ls de g r on dle g g e r v a n de
w e s ters e filo s o fie . volgens marce l Tabber s st on d h i j n i e t a lle e n a a n de ba s i s v an b ijna tw e e ë nhalf duize nd jaar den ke n , m a a r le g de h i j ook de ki e m
v o o r eeu w enl a ng ve nloos genäöl. He t wor dt t i j d da t w e di e ve n lose de ug d
o p wa a r d e ga a n sc hatte n, vindt hij.

Tot zover mijn ijdele poging tot een socratische dialoog over

näöle. Ik kwam op dat onzalige idee nadat ik een hoorcollege over Socrates had beluisterd. Want - hoe raak en scherpzinnig hij zijn gesprekspartners ook steeds op hun plek zette en tot aporie (een onbevredigend
resultaat van de discussie) dreef - ik moest almaar denken aan de gemiddelde Venlose näöler, zo’n zeurende betweter waar je de moed van
in de schoenen zakt. Een zelfbenoemd stuurman die op de wal aanwijzingen staat te geven, zonder ooit een roer in handen te hebben gehad.

door marcel Tabbers
foto’s Peter de ronde
Socrates:
Beste Horecates, waar kom je vandaan?
Horecates:
Ik kom van Sonos, de zoon van Epheros. En nu, Socrates, ben ik hier om een biertje te
drinken, omdat ik al vanaf de vroege middag met hem in gesprek was.
Socrates:
Dat is een goed idee, Horecates. Waarover hebben jullie gesproken? Ongetwijfeld heeft
Sonos weer lopen klagen over het bestuur van onze stad.
Horecates:
Geef hem eens ongelijk, Socrates. Sonos is een hardwerkende Venlonaar die met lede ogen
aanziet hoe zijn belastingcenten worden verkwanseld.
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Ik ben ze in mijn carrière vaak tegengekomen: bij Perron 55, op het
stadsstrand Venlo aan Zee, of - onlangs nog - in Q4. Steeds weer wist
een afvaardiging van de Venlose näölersgemeenschap me te raken met
ongefundeerd en tendentieus gekwetter. Meer dan eens was ik onderdeel van complottheorieën over vriendjespolitiek en subsidiegeritsel.
De gemiddelde Venlose näöler gaat er voor het gemak vanuit dat iedereen die zich wat prominenter in het publieke domein beweegt, dat puur
voor eigen ego en gewin doet. Wel zo gemakkelijk.
Het hoorcollege opende mij via de oren de ogen: zou het kunnen zijn
dat ik de näöler al die jaren verkeerd begreep? Is de näöler eigenlijk de
socratische horzel die het trage paard Venlo probeert wakker te houden? Stelt de näöler in feite diepgaande vragen om de Venlonaar te helpen tot de kern, tot de waarheid in hem- of haarzelf, door te dringen?
Hebben we de näöler nodig om het goede in het leven te vinden? Interessante gedachte: het genäöl over het kunstwerk van Die 2 Brüder von
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de venlose
nÄoler’

Venlo, de nieuwe naam van het Vleesplein of de trainer van VVV-Venlo
zou dan niet om die onderwerpen zelf gaan, maar een middel zijn om de
Venlonaar te laten filosoferen over het leven.
Dat zou geweldig zijn, een Venlo bevolkt door honderden Socratessen!
Omdat ik vast niet de enige ben die de ware bedoeling van de näölers al
die jaren niet doorzag, is het misschien goed om wat handvatten op te
stellen die het socratische gesprek met de Venlose filosofen vergemakkelijken.
Ga er vanuit dat de gemiddelde Venlose näöler het zo kenmerkende
vriendelijke begin van een socratisch gesprek overslaat en meteen kritisch de ‘Wat is x-vraag’ stelt. In korte afkeurende bewoordingen als:
‘Belachelijk!’ of ‘Waat enne kraom’, probeert de näöler samen met zijn
gesprekspartner de essentie van allerlei deugden in de Venlose samenleving te doorgronden: de liefde van Die 2 Brüder voor de stad Venlo
bijvoorbeeld, de wijsheid die ligt in de keuze voor de nieuwe naam van
het Vleesplein of de moed van de nieuwe trainer van VVV-Venlo.

D e n ä ö l e r h e e f t je
ei n d e l i jk b e v r i jd v a n
j e voo r i n g e n o m en
s c h ij n w i js h e i d

Volgens de regels van het socratische gesprek doe je er vervolgens goed
aan om een extra voorbeeld te geven van de deugd die aan de orde is.
Het zal je niet helpen, maar doe het maar gewoon. ‘Scheuten gaf een
nog veel groter beeld uit liefde voor de stad’, ‘de nieuwe naam van het
poppodium heeft internationale allure’, en ‘VVV-Venlo heeft ook nog
Stan Valckx als adviseur aangetrokken, een van de beste spelers die de
club ooit heeft gehad.’ Dit zal koren op de molen van de näöler zijn, die
immers geen voorbeeld wil hebben van de deugd, maar door wil dringen tot de definitie ervan. Let goed op, want de näöler vraagt enigszins
omfloerst naar deze definitie: ‘Det sleit gaar nörges op!’, of ‘Wie kómme ze
dao noow weer beej!’ eventueel gevolgd door een krachtterm als ‘Nondejuu!’.
In de socratische dialoog is het goed gebruik om nu een over het algemeen (maar niet door de näöler) geaccepteerde definitie te geven.
Denk aan: ‘je houdt van je stad als je een cadeau van vijftigduizend euro
geeft’. Of: ‘het is wijs om een nieuwe naam te kiezen voor je poppodium
als de oude besmuikt is’. En: ‘er is moed voor nodig om bij VVV-Venlo als
trainer aan de slag te gaan.’ Belangrijke tip: doe niet al te veel moeite.
De näöler zal jouw definitie namelijk omkeren. Dat past in zijn socratische traditie: hij wil onderzoeken of omgekeerd gedrag ook ‘x’ kan
betekenen. In het Venlose socratische gesprek is die omkering evenwel handig gereduceerd tot: ‘Jao, daag!’ of ‘Gank weg, man!’. Een oudere
näöler zou zelfs nog iets kunnen zeggen in de trant van: ‘Maak dich oét
de struuk!’
Na de omkering zou de näöler nog voorbeelden kunnen aandragen van
soorten gedrag die de betreffende deugd eveneens omschrijven, maar
over het algemeen wordt deze stap overgeslagen of afgedaan met: ‘Zoë
kin ik det auk.’ Of, natuurlijk: ‘En weej maar belasting betale!’ Het zou
logisch zijn er op dit punt in de conversatie, als gesprekspartner van de
näöler, een autoriteit bij te halen, maar waarschijnlijk is dat gras al voor
je voeten weggehaald: ‘Die van de gemeinte snappe d’r niks van’, ‘Dae van
Berden zit d’r allein maar um geld te verdeene aan voetballers’. Of: ‘Die ônder-
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zeukbureau’s schriéve toch allein maar waat ze beej de gemeinte wille huure!’
Als je niet al in een eerder stadium van het socratische gesprek met de
Venlose näöler bent afgehaakt, dan is nu officieel het moment van aporie aangebroken. Je moet toegeven dat het niet is gelukt om de definitie
van de deugd te bepalen; de näöler heeft je totaal uit het lood geslagen.
Je dacht dat je enigszins verstand van zaken had, maar daar sta je dan,
verlamd en met je mond vol tanden. Wees dankbaar voor dat moment,
beste lezer. Dit is precies waar het de oude Socrates al om te doen was:
de näöler heeft je eindelijk bevrijd van je vooringenomen schijnwijsheid. Nu pas is de baan vrij om diepgravend te filosoferen over de besproken deugden. Loop dan ook niet weg, maar maak een afspraak voor
de volgende dag om het gesprek voort te zetten! Want, zoals Socrates
al zei: Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om
geleefd te worden.

Marcel Tabbers (1975) is zelfstandig ondernemer.
Hij verwierf bekendheid als organisator van cultu-

Helaas is gedurende de ontwikkeling van het Venlose näöle een cruciale
relativerende eigenschap verloren gegaan: Socrates zei altijd dat hij zelf
het antwoord ook niet had. Maar goed, dat meende hij waarschijnlijk
toch niet en het orakel van Delphi gaf al aan dat er niemand wijzer was
dan Socrates.

rele activiteiten zoals het Zomerparkfeest en de Nach
van ‘t Limburgs Leed. In 2009 werd hij uitgeroepen
tot Venlonaar van het Jaar. Als muzikant bracht hij
dit jaar onder de naam Venlo Snackbar Dreamer een

Kortom, laten we de Venlose näöler omarmen, laten we hem vasthouden en koesteren: hij is onze belangrijkste gids in de zoektocht naar het
goede in het leven. <

eigen album uit.
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archeologie en kunst gaan voor hem samen. Bij een vuistbijl moet hij

De parallelle wereld van

Hans Lemmen

d e n k e n a a n t r a n e n . Ve r w e g v a n d e s t e d e lij k e d r u k t e w e r k t H a n s L e m m e n
(Blerick, 1959) al zo’n dertig jaar aan een tijdloos oeuvre van tekeningen
e n b e e ld e n .

door Thijs Lenssen
foto’s Peter de Ronde,
archief Lemmen
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‘Gebruik de gps alleen totdat je in België bent’, mailt hij enke-

le dagen voor de afspraak. Anders dwalen we over veldwegen. Zijn routebeschrijving eindigt in Waltwilder, net over de grens. Hij woont met
zijn gezin aan de rand van het dorp. In een blauwe carréboerderij - ‘met
mijn grijze VW-bus ervoor’ - in een licht glooiend landschap. Zijn bus is
snel gevonden. Twee honden verwelkomen ons bij het tuinpoortje, voordat hij zelf komt aanlopen, met een emmer vol kersen, vers geplukt in
de boomgaard. Uit een van de bomen ‘groeien’ vier handen die een stok
vasthouden. Verderop staat een harig rund zonder kop. Allebei bronzen
beelden van zijn hand.
Het is alsof we in het universum van zijn tekeningen zijn beland. Hier
wordt zijn fantasie gevoed. Huis, boom, mens en dier vormen de basismotieven. Ze figureren in taferelen met een magische, surrealistische
inslag.
‘Ik teken vaak wat ik om mij heen zie’, zegt hij aan de tuintafel, terwijl
de honden niet van zijn zijde wijken. ‘En er is hier helemaal niet zoveel,
dus als er iets verandert of gebeurt zie ik dat meteen. Denk aan een
ultralight vliegtuigje in de lucht, in feite een man met vleugels, en zo

BUUN

255

Bu i te n g e b i e d v an Wal t w i l de r

Een tekening wordt
interessant als ik niet
meer precies kan volgen wat er zich in
afspeelt

komt hij ook in mijn tekeningen terecht. Of een bosuil die ’s nachts in
het prikkeldraad is gevlogen en er ’s morgens als een bevroren Jezus bij
hangt. Met dingen die er altijd zijn in het landschap ben ik intussen zo
vertrouwd geraakt dat het metaforen zijn geworden. Hoge elektriciteitsmasten communiceren met andere planeten, fantaseer ik. Overal zie je
hier ook lijnen, zoals kabels en akkervoren. Ze verdelen en verbinden
het landschap.’
Lijnen zijn alles in de tekeningen van Hans Lemmen, of het nu gaat om
draden tussen elektriciteitsmasten, contouren van heuvels, boomnerven, bloed dat uit afgehakte houten benen stroomt of om samensmeltingen tussen personages en objecten.
Hij gaat tamelijk impulsief te werk. ‘Maar soms moet je tijdens het tekenen even stilstaan om te beslissen hoe het verder gaat. Dan kan ik er
bijvoorbeeld ineens een vreemde draai aan geven. Een tekening wordt
interessant als ik niet meer precies kan volgen wat er zich in afspeelt.
Het lijken allemaal stills uit een film, maar wel uit een film die ik niet
ken. De rest van het verhaal blijft onbekend, ook voor mijzelf.’
Door hun absurde - niet zelden humoristische - karakter blijven zijn
voorstellingen lang in gedachten. Hij tekent archetypen, waarbij het
voortdurend draait om de relatie tussen mens en natuur. Een man steekt
zijn hoofd in een boomstam; de jaarringen worden waterkringen. Een
grote vogel loert in een tent waarin iemand naar schilderijen staat te kijken. Uit een schouder groeit een boompje. Een vrouw heeft het onderlijf
van een dier. Een liggende man komt met zijn voeten uit een te kleine
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boerderij. Je denkt aan vervreemding, een gebrek aan geborgenheid.
Elementen die kleven aan de moderne mens - dus ook aan de maker
zelf.
Hans Lemmen vertelt zoals hij tekent, impulsief én bedachtzaam, met
zijpaden, zoekend naar voorbeelden om zijn verhaal kracht bij te zetten.
En hij praat snel, bijna aan één stuk door. Dan opeens, met strenge blik
naar een al te opdringerige hond: ‘Niet!’
Drieëntwintig jaar al woont hij op het Belgische platteland, en eerder in
het Zuid-Limburgse Bemelen. Veel studiegenoten trokken juist naar de
Randstad. ‘Mijn idee was: ik wil de diepte in gaan. Daar heb ik stilte voor
nodig. In Amsterdam bijvoorbeeld zie je voortdurend van alles, vooral
op kunstgebied. Je moet je tot al die dingen verhouden. Alsof je bij een
vijver staat waar steeds weer een steen in wordt gegooid. Hier heb ik een
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Hans Lemmen

Ik geloof niet in
goden of zo, wel in
een andere wereld,
een parallelle
wereld. Daarom zie
je in mijn werk ook
verschillende tijdslagen

spiegelend wateroppervlak; zodra er een bubbeltje naar boven komt,
merk ik dat meteen op.’
Hij reist naar verre oorden, maar in een grote stad komt hij alleen vanwege zijn beroep, voor een bespreking of een tentoonstelling. ‘Zoals
gisteren in Parijs. Dan moet ik echt weer wennen. Al die mensen die je
tegenkomt, al die gezichten. Doodvermoeiend.’
Het heeft een tijd geduurd voordat hij zijn eigen richting vond. ‘Ik had
niks met de kunstwereld en ik sta er nog steeds vreemd tegenover. Toen
ik op de academie zat, in de jaren tachtig, had de formele kunst de overhand: schilderen over het schilderen. Als dat “het” is, dacht ik, dan hoor
ik daar niet bij. Ik deed mijn eigen ding, krabbelde op blaadjes en verbouwde tegelijkertijd mijn huis. Doordat ik niet op kunst focuste, vond
ik spelenderwijs mijn weg.’
Die zijdelingse opstelling heeft voor een deel te maken met zijn sterke
belangstelling voor geschiedenis en archeologie, vakgebieden die per
definitie buiten de actualiteit staan. Al op jonge leeftijd trok hij de natuur in en verzamelde scherven en vuurstenen werktuigen. ‘Ik woonde
aan de rand van Blerick. Ik weet nog dat er richting Boekend een schuurtje stond dat me erg fascineerde. Hoe oud zou dat hout zijn, vroeg ik
me af. Wanneer zou die schuur gebouwd zijn? En later vroeg ik me af:
waarom interesseer ik me voor dergelijke dingen? Mijn antwoord: ik
onderzoek graag dingen, maar er zit ook romantiek aan vast. Door het
hier en nu uit te breiden met het verleden, wordt het bestaan ineens
veel rijker, poëtischer. Ik geloof niet in goden of zo, wel in een andere
wereld, een parallelle wereld. Daarom zie je in mijn werk ook verschillende tijdslagen.’

Prehistorische grottekenaars beschouwt hij als collega’s. ‘In Lascaux
stelde ik me voor dat ik een gesprek met ze kon voeren, als vakgenoten.’ Een Spaanse museumdirecteur typeerde hem eens als iemand die
‘een nieuwe mythologie creëert’. ‘Mijn werk gaat over de menselijke conditie, gezien door mijn eigen bril’, zegt hij er zelf over. Hij formuleert
nog bedachtzamer dan voorheen: ‘De mens is voor mij een tragisch dier
omdat hij zich bewust is van zijn eigen sterfelijkheid. Een dier dat door
zijn succes is voorbestemd om de wereld langzaam te overwoekeren en
het overige leven te verstikken. Ik denk dat de mens nooit uit zichzelf zal
stoppen - wel door zichzelf, vroeg of laat. Dat is niet goed of slecht; dat ís
nou eenmaal zo. Of ik het nou erg vind of niet: ik moet er wel mee leven.’
Zijn fascinatie voor het verstrijken van de tijd verklaart ook zijn preoccupatie met archeologie. Die verbeeldde hij in een serie tekeningen.
Een zwevende man met stijve pik strekt zijn lange armen uit naar enkele
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De mens is een dier
dat door zijn succes
is voorbestemd om de
wereld langzaam te
overwoekeren en het
overige leven te verstikken

M a ppe n v ol t e k e n i n ge n

objecten onder de grond. Vuistbijlen hangen als parels boven een landschap. Een grote voet trapt in de spits van een vuursteen. Dat laatste zal
hem zelf niet snel overkomen: hij weet waardevol materiaal feilloos te
vinden. ‘Sinds mijn twaalfde is mijn oog erin geoefend. Als jij over een
aspergeveld loopt, kijk je er waarschijnlijk overheen. En sommige voorwerpen vallen alleen op bij bepaalde weersomstandigheden.’
Inmiddels beschikt hij over een uitgebreide archeologische collectie,
een deel ervan bevindt zich in het Gallo-Romeins museum in Tongeren.
Hij vertelt honderduit over zijn vondsten, gedaan op plekken over de
hele wereld: van het industrieterrein Groot Boller in Venlo en de streek
waarin hij nu woont tot ver weg gelegen landen. In de woestijn van Jordanië vond hij een mes van agaat, in Zuid-Frankrijk een vuistbijl van Neanderthalers - een jeugddroom was werkelijkheid geworden.
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Precies op dat moment was hij bijna klaar met de voorbereidingen voor
een boek en een kunstproject over zijn diepste wens om ooit eens een
vuistbijl te vinden. Zo kwam in 2002 de tentoonstelling Lithomania tot
stand, die onder andere in Tongeren en Venlo te zien was. Archeologie
en kunst gingen daarin samen, met uit kristal gehakte vuistbijlen naast
tekeningen waarin datzelfde werktuig centraal stond. Het door hem zelf
gevonden exemplaar kon nog net mee in de catalogus. Daarin vergeleek
hij de steen met ‘een beeldhouwwerk dat de kiem herbergt voor het menselijke
vernuft, de menselijke ambitie maar ook de menselijke vernietigingsdrang.’ Om
daaraan toe te voegen: ‘De druppelvorm van een vuistbijl doet me denken
aan tranen. Tranen die horen bij het dramatische verhaal van de mens als soort.’
Vrijblijvend is zijn werk allerminst.
Een jaar na dit project kreeg hij via tussenkomst van galeriehoudster
Wanda Reiff een solotentoonstelling van zijn tekenwerk in het Gemeentemuseum in Den Haag. ‘Ik was nooit fanatiek om mijn tekeningen naar
buiten te brengen. Maar toen zag ik ineens een mogelijkheid om ermee
te communiceren. Ik zat in een schuur die altijd dicht is, en ineens ging
de deur open en kwam er licht binnen. Daarna ging ze weer dicht. Je
komt niet zomaar in een museum terecht. Ik ontdekte dat er een hele rij
collega’s stond te wachten.’
De deur is toch al weer een paar keer geopend. Zijn afzondering blijkt
relatief: via Facebook onderhoudt hij contacten met de buitenwereld.
Dat leverde hem solotentoonstellingen op in Spaanse musea, naast
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Hans Lemmen

We rk t a f e l i n de w oon k am e r
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exposities in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Begin dit jaar
hingen zijn tekeningen eindelijk ook in het Bonnefantenmuseum in
Maastricht. ‘Het museum heeft alle geëxposeerde werken aangekocht.’
Aansluitend kreeg hij een expositie in het Musée de la Chasse et de la
Nature in Parijs. ‘Zoiets als het Missiemuseum in Steijl, maar dan tien
keer groter. Het museum beschikt over een wereldwijde collectie objecten die iets met de jacht te maken hebben en is daarnaast een domein
voor ecologisch denken en hedendaagse kunst.’ Lemmen liet de witte
wanden van zijn expositieruimte rood verven, zodat de sfeer aansloot
bij de zalen voor de vaste collectie. ‘Mijn tekeningen leken er wel bizarre
jachttrofeeën uit een andere tijd, temeer omdat ik ze in oude lijsten had
laten zetten.’
Hij vertelt over de opening van de expositie met een performance van de
Fransman Abraham Poinceval. ‘Die heeft zich twee weken lang opgeslo-

Ook keram i sc he borden ku n n en drag er z i jn
voor z i jn teken i n g en

ten in een opgezette beer. Met een klein chemisch toilet erin, dat wel, en
een webcam. Dat museum doet heel experimentele dingen.’
Hij noemt enkele hedendaagse kunstenaars met wie hij zich verwant
voelt, zoals Henk Visch maar vooral Giuseppe Penone. ‘Die komt keer
op keer met bijna dezelfde ideeën en materialen, alleen is hij beroemd.
Dat is soms frustrerend, maar ook wel weer amusant.’ Verwantschap zit
volgens Lemmen meestal in een bepaald aspect. De relatie tussen mens
en dier en het dierlijke in de mens zijn bijvoorbeeld onderwerpen die
hij deelt met fotograaf Roger Ballen. Ze kennen elkaar sinds de ZuidAfrikaan een tentoonstelling had in Het Domein in Sittard en hebben
plannen om samen te werken. ‘Kom, ik laat een filmpje zien.’
We lopen naar binnen, de woonkamer in, gevolgd door de honden. Al
snel ligt de catalogus van het Chasse-museum op tafel. Op een laptop
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start een filmpje van Roger Ballen, Asylum of the birds, opgenomen in
Johannesburg. Het voert de kijker binnen in een labyrint van krotwoningen, bevolkt door haveloze en vreemd uitgedoste mensen, samen met
vogels en andere dieren. Voor Ballen een ideale wereld om te fotograferen. ‘Totaal geënsceneerd’, zegt Hans Lemmen, ‘en bizar ook. Hij is
bekend geworden doordat hij de donkere kant van het bestaan laat zien.
Iedereen herkent die kant. De kracht van erotiek, van geweld, dat zit allemaal in onze genen, alleen kan het brein er flexibel mee omgaan. Tot
tweehonderd jaar geleden was slavernij wereldwijd normaal, nu is het
een schandaal. Normen veranderen. Met de jacht - om in de sfeer van
het Parijse museum te blijven - is dat ook zo. We krijgen het vlees uit de
supermarkt, we hoeven dat gedoe met bloed en darmen niet meer. We
hebben het doodmaken van beesten netjes uitbesteed aan de industrie.’
De invloed van het verleden ziet hij terug in zijn directe woonomgeving. ‘Driehonderd jaar lang zwierf hier tuig al plunderend rond. Misschien dat de mensen daarom wel zo gesloten zijn. Ik dacht eerst dat
ze ons wantrouwden omdat wij buitenlanders zijn, maar zo zijn ze ook
tegenover elkaar.’ Het is verklaarbaar, meent Hans Lemmen. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat traumatische ervaringen bepaalde genen
blijvend “aan” of “uit” kunnen zetten; in de nieuwe stand kunnen die
ervaringen in volgende generaties doorsijpelen.’
Zijn belangstelling voor het verleden komt terug in een groot landschapsproject waar hij in 2006 aan meewerkte. Het omvat veertien
sites op plekken met een bijzondere ecologische, geologische of historische betekenis. Eén daarvan verwijst bijvoorbeeld naar de Slag bij
Lafelt (een gehucht bij Riemst) in 1747. ‘Een bloedige veldslag tussen de

Iedereen ziet weer
iets anders in mijn
voorstellingen
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Fransen, de Ieren en de rest van Europa, waarbij meer dan honderdduizend soldaten betrokken waren. Op de site is een dagboekverslag van
een ooggetuige te horen, inclusief doedelzakmuziek, kanongebulder en
kerkklokken.’
Een site op de Dousberg - ‘met een grote kei en twee zwaarden’ - herinnert aan de confrontatie tussen Willem van Oranje en Alva in 1568,
bezongen in het Wilhelmus. Het project gaat verder terug in de tijd.
Vlakbij de boerderij van de Lemmens ligt De kei van Amelsdorp. ‘Een grote
zitsteen met informatie over veranderingen in het landschap, vanaf de
tijd dat de eerste boeren zich hier vestigden, in het oerbos dat hier toen
was. Het is een soort omgekeerde tijdmachine: als je lang genoeg blijft
zitten, zie je dat het landschap constant verandert’.

vlakbij het raam. ‘Dit is mijn atelier, hier zit ik meestal te werken. En dan
kijk ik natuurlijk ook naar buiten.’ Hij wijst naar een boerderij zonder
ramen aan de overkant. ‘Die heb ik al vaker getekend. Of ik teken een
van de honden. Maar meestal eerst een landschap in summiere lijnen. Ik
moet een bühne hebben, dan pas kan er iets gebeuren.’
Vroeger bevochtigde hij het papier tevoren weleens met water, zodat de
lijnen uitvloeiden. ‘Of ik morste er koffie op, om het een bruine tint te
geven, dat versterkt het tijdloze karakter van de voorstellingen, vind ik.
Wist je trouwens dat Van Gogh melk over zijn tekeningen streek? Dat
is ontdekt door Sjraar van Heugten, mijn vroegere buurjongen uit Blerick. Ik kwam hem bij toeval tegen in 2002, op de stoep voor het Van
Gogh-museum, waar ik met een stapel tekeningen onder mijn arm op
de tram stond te wachten. Tot mijn verbazing was hij conservator in het
museum.’ Daar kreeg Lemmen ook het advies om de koffie te vervangen
door het kleurechte mangaanoxide. Met een papierdeskundige die hij
er leerde kennen, ontwikkelde hij de techniek om lagen caseïneoplossingen aan te brengen. Hij toont enkele recente tekeningen en geeft een
kleine demonstratie. ‘Zie je hoe de lijn uitloopt. Net als bij een aquarel,
maar je kunt er in blijven werken.’
Hij tekent overigens niet alleen op papier, ook keramische borden kunnen als drager dienen. Aan de muur van de woonkamer hangen voorbeelden daarvan, deels in Delfts Blauwe tinten. ‘Sinds deze zomer is ook
een wand in het provinciehuis in Maastricht ermee bedekt.’

We staan ondertussen bij een kleine tafel in de hoek van de woonkamer

Lemmen gaat ons voor naar andere vertrekken, nu zonder de honden,
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Hans Lemmen

Bronzen beeld in het centrum van Heerlen, geïnspireerd op de zegelboom

Goudkleurige caravan op een rotonde in
Cadier en Keer

Kunst op rotondes is
bij voorbaat al een
potsierlijk idee
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die zich ergens te rusten hebben gelegd. We lopen langs een ladekast
met zijn archeologische collectie en mappen vol met tekeningen. Die
zijn allemaal gecategoriseerd op een hypermoderne Apple-computer.
Op de binnenplaats staat een fiere centaur met speer. Langs een muur
ligt een satan op de grond. We lopen een grote ruimte binnen, die vroeger een stal was en nu als werkruimte is ingericht. Via een ijzeren trap
komen we op de bovenetage. De ramen bieden weer zicht op het omringende landschap met opnieuw de ‘blinde’ boerderij.
Hij laat enkele modellen zien van beelden voor de openbare ruimte,
waaronder de met bladgoud beklede caravan op een rotonde in Cadier
en Keer. ‘Het is een baken dat al van veraf opvalt, maar als je er vlak
langs rijdt kun je er vaak iets nieuws aan ontdekken. Het goud is eigenlijk “over de top”, met opzet, want kunst op rotondes is bij voorbaat al
een potsierlijk idee.’
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Hans Lemmen

De invloed van het
verleden ziet hij
terug in zijn directe
woonomgeving

Totaal anders is zijn bronzen beeld in het centrum van Heerlen, een
liggende, twintig meter lange boom op een zwartbetonnen sokkel die
tegelijk een zitbank is. ‘Geïnspireerd op de mijnbouw, waar in de stad
niets concreets meer aan herinnert. Bijna alle Heerlense jongetjes hebben naar fossielen gezocht en kwamen dan met stukjes zegelboom
thuis. Die boom uit het Carboontijdperk vormde daarom mijn uitgangspunt voor dit beeld.’
Op de vloer ligt een stapel tekeningen van veel grotere formaten dan
het merendeel van zijn oeuvre. Ze zijn opvallend genoeg ook meer ingekleurd. Maar nog steeds is er dezelfde archetypische beeldtaal. Iedereen
ziet weer iets anders in zijn voorstellingen, heeft hij gemerkt. Dat bracht
hem op een idee voor een nieuw kunstproject. ‘Ik wilde tien tekeningen
bij mensen in Bilzen ophangen en ze vragen op te schrijven wat ze zien.
Daarna zou ik de tekeningen samen met de briefjes gaan exposeren.’
Het idee werd ineens groter toen hij gevraagd werd om ‘iets’ te doen op
een universiteit in Irak, in de historische stad Babylon. In dezelfde tijd
kwam hij via Facebook in contact met een Chinese organisator van projecten die hij ooit tijdens een vakantie had ontmoet. ‘We bedachten om
dezelfde tekeningen te tonen in België, Irak en China, en te kijken welke
interpretaties dat zou opleveren. Volgens het Bijbelse Babylonverhaal
heeft God de universele beeldtaal aan gruzelementen geslagen, om de
macht van de mens als tegenstrever te breken. Zo ontstond er spraakverwarring. Interessant is te onderzoeken wat er met die beeldtaal gebeurd is: kunnen wij die nog wél allemaal begrijpen? Zou je aan een
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Sat ansbeeld op de binnenplaats

beschrijving van mijn tekeningen kunnen zien of die van een moslim
is, een Chinees of iemand uit Bilzen? Je hoeft geen opleiding te hebben
om mijn werk te kunnen interpreteren. Bovendien zijn de voorstellingen
niet erg bepaald naar plaats en tijd. Ze kunnen zich ook afspelen in de
achttiende eeuw, en ook in Patagonië.’
Het plan was bijna rond, zegt hij, maar toen de burgeroorlog in Irak
weer oplaaide werden er geen visa meer verstrekt voor culturele activiteiten. ‘We hebben het op de lange baan geschoven. Ik vind het nog
steeds een interessant plan.’
Plotseling heeft hij haast. De wereld van vandaag dringt zich op, door
een afspraak in Museum Het Domein in Sittard. Hij had er al bijna moeten zijn. Want ook al leeft Hans Lemmen in zijn verbeelding buiten de
tijd, soms heeft hij net als iedereen met de onverbiddelijke voortgang
daarvan te maken.
‘Neem ôg waat kerse mei’, roept hij bij het afscheid. De honden zijn opgestaan en volgen kwispelend, tot aan het poortje. De grijze bus is dan al
weg. <

Thijs Lenssen (1957) is journalist/tekstschrijver en

Geraadpleegde bronnen:

Buunredacteur. Voor Dagblad De Limburger/Het

Lithomania, catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, 2002

Limburgs Dagblad verzorgt hij de wekelijkse kunst-

Na de waarneming, tekeningen van Hans Lemmen, catalogus bij de tentoonstelling in het Gemeente-

rubriek Nabeeld.

museum Den Haag, 2003
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Ken n i sm ak en m et
p oëzi e, l er en sp el en m et woor den en
ui tei n del i j k j un i or
stadsdi ch ter wor den .
Kees Ver b eek sp r a k
twee m ei den di e deze
eer al h adden en Her m an Ver wei j , di e h et
j un i or stadsdi ch ter sch a p h eef t op gezet.
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Li n ks E sth er van Dreu m el , rec h ts San n e F aassen

door Kees Verbeek
foto’s Peter de Ronde

Zeven kinderen deden mee
aan de finale voor het junior-stadsdichterschap, die zondagmiddag,
januari 2014 in de Venlose bibliotheek. Alle zeven lazen twee gedichten voor: een opdrachtwerk
over Venlo en een vrij werk. Met
veel opa’s, oma’s en andere bevoorrechte familieleden in de zaal.
‘En toen gingen ze van de jury daar
met elkaar over praten’, herinnert
Esther van Dreumel (11) uit Venlo
zich. ‘Zaten we daar met z’n allen
van “oh néé, hè!” Het was echt
heel spannend. Daarna kreeg iedereen van de jury een blaadje
met zijn uitslag en toen dacht ik
“hè, heeft iedereen al?” Ik kreeg
als laatste de uitslag. Toen bleek
dat ik het was geworden. Thuis
maakte iedereen er grapjes over.
Ik had nooit gedichten geschreven
en toen was ik ineens junior stadsdichter.’
Esther is na Sanne Faassen (12) uit
Tegelen de tweede junior stads-
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juNior stadsdicHter

dichter van de gemeente Venlo. Februari 2015 moet er volgens planning een derde aantreden. Verschil met de (senior) stadsdichter die
voor twee of drie jaar of zelfs langer wordt aangesteld, is dat de junior
maar een jaar in het openbaar aan het woord is. Overeenkomsten met
de senior zijn dat ook de junior onbezoldigd zijn taak uitvoert en dat de
cultuurwethouder er erg blij mee is.
Herman Verweij, stadsdichter van Venlo van januari 2011 tot januari
2013, nam het initiatief voor zijn jongere collega: ‘Toen ik als stadsdichter afscheid nam, wilde ik iets nalaten, iets nieuws op poten zetten. Iets blijvends. Ik las dat er junior stadsdichters zijn in Groningen en
Enschede, en dat leek me ook wel iets voor Venlo. Als stadsdichter was
ik vaker op basisscholen geweest. Kinderen vinden het heel leuk om op
een andere manier dan ze gewend zijn met taal bezig te zijn. Voor velen
is dat een openbaring en ik hoop dat leerkrachten gaan ontdekken hoe
ze poëzie in de klas kunnen gebruiken. Ook in bijvoorbeeld biologie of
aardrijkskunde.’

Na ch t v l i e g e n
‘s Nachts, ‘s avonds laat,
vlieg ik vrolijk over de straat.
Kijk dan zachtjes door de openstaande ramen naar binnen,
en blijf nog langer hangen bij m’n
vriendinnen.
De geluiden van mensen die tegen
elkaar schreeuwen vlieg ik snel
voorbij,
hoor dan gelach uit een raampje
komen, dat maakt me weer blij.
Wanneer ik even pauze houd,
kruipt er een kat tegen mijn benen
aan, heerlijk vertrouwd.
Ik ga dan eventjes bij school langs
naar mijn klaslokaal,
maar moet dan gaan want zie al
de eerste zonnestraal.
In werkelijkheid is die zonnestraal
mijn wekker,
hè, jammer naar school, ik droomde net zo lekker!
San n e Faassen
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Terwijl Esther nog volop van haar stadsdichterschap geniet, kijkt Sanne
vooral terug: ‘In het begin was het wel raar dat ik het niet meer was,
maar eigenlijk was het ook wel weer genoeg zo. Ik ben wel blijven schrijven, maar minder. Als ik een idee heb, dan schrijf ik weer wat, maar of
dat nog eens ergens in komt te staan, weet ik niet. Het optreden was
heel leuk en dat deed ik graag, maar ik mis het ook weer niet echt.’
‘Waar het me vooral omgaat’, benadrukt Verweij, ‘is dat kinderen de
kans krijgen om met poëzie in aanraking te komen. Sommige zijn er
heel gevoelig voor maar krijgen te weinig ruimte om ermee bezig te zijn.
Anderen denken misschien dat het niets voor ze is en merken dan dat ze
het eigenlijk toch heel leuk vinden. Kijk, het junior stadsdichterschap is
een goed uithangbord en dat moet het vooral blijven, maar wat eraan
vooraf gaat is eigenlijk veel belangrijker.’
Het begint met workshops in de klas. Met heel eenvoudige oefeningen:
‘Hoe herken je een gedicht? Dan houd ik ze een dichtbundel en een
verhalenboek voor. Dan heeft zo’n dichtbundel wel erg veel wit en allemaal korte regels. Soms rijmt het, soms ook niet. Ik laat ze woorden
schrijven. Hoe schrijf je hoog? Dat doe ik dan boven aan het bord. Langzaam wordt het dan een beetje moeilijker. Hoe schrijf je bang? Komen
ze vaak met bibberletters. En dan zeg ik dat ik een heel moeilijke voor
ze heb: hoe schrijf je onzichtbaar? Nog een stapje verder laat ik ze allemaal woorden bedenken die met bijvoorbeeld feest te maken hebben.
Daarna vraag ik ze een zin te maken met daarin twee woorden die ze
opgeschreven hebben. Het mooie is: er zijn geen foute associaties en
geen foute zinnen, en dat maakt het natuurlijk voor kinderen heel aantrekkelijk. Ook klassengroepen die moeilijk heten te zijn, krijg je erin
mee. Het is heel verrassend waar kinderen mee kunnen komen. Ik laat
ze bijvoorbeeld weleens voor het raam staan om naar buiten te kijken.
Een minuut lang en heel stil. Daarna vraag ik ze om iets te schrijven over
wat ze gezien of gehoord hebben. Of wat ze ingevallen is. Daar trek ik
dan vijf minuten voor uit. Ook weer in alle stilte, zodat ze geconcentreerd er echt iets van kunnen maken. Of dat twee zinnen worden of zes,
dat maakt niet uit. De een heeft het dan over een herfstblaadje dat viel.
Een ander over een man die zijn hond uitliet en intussen in zijn neus

K lo kje
Soms stel ik me voor dat ik een iets
ben
Een boek of een blauwe pen
Of die ene keer een klokje
Tik tik tik
Dat is dan alles wat ik hoor
Dat irriteert dan zo
Ik rende en rende, weg van het
geluid
Maar tien minuten later hoorde ik
het weer
Ik trek de wijzers van me af
Eindelijk eens rust
Maar nu... ben ik niets meer waard
Dan beland ik in de prullenbak
Stilte
Hm
Wel een beetje heel stil
Te stil
E sther v an Dr eu m el

stond te peuteren. Mooie woorden opschrijven, dat is ook altijd een
heel dankbaar onderdeel. Ik heb dat weleens in een groep 4 gedaan.
Voor ik in de klas kom, vraagt de leerkracht de kinderen naar een woord
te zoeken dat ze heel mooi vinden en dat in een doosje te doen. Ik maak
dat dan later met ze open en haal er de woorden uit. Dat levert altijd iets
bijzonders op en er is veel aandacht voor. Woorden als “sterrenhemel”
en “hemelboog”. Op een briefje stond “Lavita”. Dat bleek een knuffel.
Met die woorden mogen ze dan zinnen maken.’
Behalve workshops in de klas verzorgt Verweij ook een naschoolse activiteit, Dichter in de dop. Dat zijn de workshops voor alle kinderen,
ze moeten er zelf voor kiezen. Esther: ‘Het had ook een sport kunnen
worden maar Herman Verweij had al eerder op school een proefles over
gedichten gegeven en dat vond ik leuk, dus toen dacht ik: laat ik maar
meedoen.’
Tijdens Dichter in de dop gaat Verweij in vier lessen wat dieper op het
dichten in. Esther: ‘Hij had bijvoorbeeld van thuis allerlei dingen meegenomen. Daar mocht je dan iets uit kiezen om over te schrijven. Ik had
een klokje gekozen. Je moest het dan zo schrijven dat je helemaal in...
hoe zeg je dat? Alsof je zelf dat klokje was. Daar heb ik later ook auditie
mee gedaan.’
De verkiezing van de junior stadsdichter gaat via een open inschrijving.
Kandidaten hoeven dus niet Dichter in de dop te hebben gevolgd. Uit
de audities gaat een aantal kinderen door naar de finale, met familie,
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abbie, waorum hesse ôs verlaote?

Kees Verbeek (1950) is publicist. Hij schreef boeken in samenwerking met beeldend kunstenaars Sjer Jacobs en
Yvonne Cup en over de glazenier Diego Semprun Nicolas. Ook droeg hij bij aan Cuyperkoorts en Souvenir de
Paris, en andere Venlose verhalen. Voor Omroep Venlo TV verzorgt hij Uit! en Uit in Beeld.
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F ot o Pet er d e Ro nd e

In januari vindt de volgende competitie plaats voor het junior stadsdichterschap met op zondag 1 februari de finale. Plaats van handeling: het leescafé van de bibliotheek. Verweij: ‘Ik hoop dat het echt een
vaste plek krijgt in Venlo. Daarvoor moet het breed gedragen worden.
Ik werk prettig samen met Stichting Cultuurpad en de Stadsbibliotheek. Maar iemand zal het een keer inhoudelijk moeten overnemen.
Ik doe het heel graag en ik geniet er ook zelf van te zien hoe er werelden van woorden opengaan voor de kinderen. Maar ja, er komt een
moment…’<

Etienne de Swart (75) | Gepensioneerd | Uit Venlo | Genre: Indische literatuur, geschiedenis | Eerste boek: Kuifje en de
zwarte r otsen – Hergé | Favoriet: Alles van Pramoediya Ananta Toer | Koopt: Een tr opische herinnering – Eric Schneider

Koekeloere n b ij Ko o ps 7

Ko eK Waus

een echte jury en minstens zo echte zenuwen. De winnaar wordt direct
voor een jaar geïnstalleerd, krijgt ruimte voor enkele gedichten in E3
Journaal Trompetter en kan op diverse plekken in Venlo optreden.
Hoogtepunt voor Sanne was het Zomerparkfeest van 2013: ‘Er was
een Literaire Stoelendans, met allemaal andere dichters. Wie verloor
moest een gedicht voorlezen. Ik won. Het was hartstikke leuk dat je
achter de schermen was en dat je daar tussen de artiesten mocht rondlopen. Danny de Munk was er toen ook.’
Esther is nog niet zo ver om een hoogtepunt aan te wijzen, maar het
optreden bevalt haar wel: ‘Ik had in de Jongerenkerk een gedicht voorgelezen, voor allemaal onbekenden. Dat was best eng maar daar had
ik wel vaker opgetreden met gedichten dus dan weet je hoe het voelt.
Na een tijdje krijg je ook wel in de gaten hoe je dat het beste kunt
doen. Van tevoren oefen ik thuis. In mezelf of voor de spiegel. Of voor
mijn knuffels. Niet met mijn vader en moeder erbij.’
Zenuwen, daar had Sanne wel last van, hoewel ook zij zichtbaar genoot
van het optreden. Wat heeft ze eraan gehad? ‘Ik heb vooral geleerd om
met mijn zenuwen om te gaan, want ik had daar vooraf veel last van.
Dan had ik soms wel een week buikpijn. Maar natuurlijk heb ik ook
beter leren dichten.’

p assiesp elen

juNior stadsdicHter
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Te ru g b likke n op

Song of the sad times
I n n ove mb e r 1974 v ers c heen S o n g o f t h e s a d
ti mes van h e t Venlos e Dec ennium. De eers te
e lp e e van e e n L imburgs e roc kband met eig e n re p e rt oir e. Prec ies v ier dec ennia later
ve rt e lle n b andleden Pieter Kos ter en Koos
door Marc van de Ven
foto’s Janneke Michels,
Sjaak Peters
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Kost e r h oe d it L imburgs e c las s ic album tot
st an d kwam . En hoe het beter had gekund.
BUUN
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DECENNIUM

DE A-KANT VAN HET VERHAAL:
DE ELPEE

Wellicht staat hij nog in uw platenkast, Song of the sad times.

Ik zou zeggen: haal hem uit de hoes, stof de plaat zorgvuldig af, leg
hem op de draaitafel en laat de naald in de groef zakken. Doe het voorzichtig, want u heeft hier te maken met een collector’s item met een
behoorlijke waarde. Op veilingsite eBay is de ‘Decennium mega rare ’74
Dutch PROG KILLER elpee Song of the Sad Times’ te koop voor 64 Engelse
ponden, een slordige 82 euro. Wellicht een tip voor Pieter Koster, want
hij heeft het album zelf niet meer. ‘Ik geloof dat ik ‘m aan mijn zoon
Niels gegeven heb. Maar zo mega rare is die elpee nu ook weer niet,
er zijn toch enkele duizenden exemplaren van verkocht.’ Niet gek voor
een band die ook toentertijd al wars was van commercie, geen enkele
muzikale concessies deed en beslist geen doorsnee liedjes van drie minuten componeerde.
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DE AANLEIDING
Het verhaal van Decennium begint in 1971. Initiatiefnemer is de dan 21-jarige Pieter Koster. ‘Ik was helemaal gek van Amerikaanse bands als The Grateful
Dead, Quicksilver Messenger Service, Steve Miller
en Buffalo Springfield. De West Coast-muziek. Dat
wilde ik ook.’ De band bestaat naast Pieter op gitaar,
piano en zang uit Ger Brands op drums, Jack Kessels
op gitaar en Frits van Uden op basgitaar. Twee jaar
later neemt Koos, het twee jaar jongere broertje van
Pieter, die laatste rol over. ‘Ik ging bas spelen, Frits
stortte zich op de Hammond. Pieter had me wat gitaar leren spelen, maar een basgitaar had ik nog
nooit in handen gehad. Maar het klikte. Met het instrument en met de bandleden.’ De band ‘kloot’ in de
beginjaren lekker aan, zoals dat heet. Pieter schrijft
de nummers, in het repetitiehok worden samen de
arrangementen gemaakt. Koos: ‘Pieter gaf suggesties, hij had meestal wel in zijn hoofd hoe een nummer moest gaan klinken. Maar als wij andere ideeën
hadden, was dat prima.’

Op die manier ontstaat een heel eigen geluid. De
Amerikaanse West Coast-sound is nooit ver weg,
maar Decennium geeft er zijn eigen draai aan. Kenmerkend zijn de tempowisselingen binnen een nummer, de uitgesponnen melodielijnen, de lange solo’s
met hier en daar psychedelische invloeden. In 1974
doet de band mee aan Muziekkrant OOR’s Nederlandse groepenpresentatie in Paradiso, Amsterdam.
Pieter: ‘Als beginnend bandje kreeg je daar de kans
om je aan zaalhouders en pers te presenteren. Je
kunt het met het huidige Noorderslag in Groningen
vergelijken, alleen was het toen veel kleiner.’ De band
speelt zich in de kijker. Sterker nog: pers en publiek
roepen Decennium uit tot hoogtepunt van de avond.
Het resulteert in een uitnodiging om opnames te maken voor het tv-programma Nederpopzien van de VARA.
‘Dat was kicken’, herinnert Pieter zich. ‘Nederpopzien
is het ruigste popprogramma dat Nederland ooit gehad heeft. Iedere uitzending was een documentaire
over één band. Een portret, interviews, live-opnames.
De commentaarstem van het programma zei steevast
dat er “wordt gespeeld op eigen apparatuur, zonder
loshangende gitaarsnoeren of onzichtbare strijkorkesten.” In Nederpopzien stonden bands als de Golden
Earring, Focus, Brainbox, Alquin en Cuby & the Bliz-
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H et w as d r am at i s ch.
We war e n al l e m aa l
een b e e t j e p u b l i cit eit s s c h u w. H e t le e k
of we s t o n e d o f d ronken w ar e n . M aar we
wa ren al l e e n h i gh
va n d e m u z i e k

zards. Bands die hot waren en op alle grote festivals speelden. Dat programma wilde ons hebben!’
DE OPNAMES
In september 1974 zijn de opnames in Paradiso. Het spelen gaat de band
goed af. De bijbehorende interviews lopen minder, herinnert Pieter zich.
‘Het was dramatisch. We waren allemaal een beetje publiciteitsschuw.
Het leek of we stoned of dronken waren. Maar we waren alleen high van
de muziek.’ De uitzending staat gepland voor november dat jaar. En dat
is een probleem. Koos: ‘De VARA en de productiemaatschappij wilden
per se dat er op moment van uitzending een elpee in de winkels zou
liggen. Wij waren wel in onderhandeling met een platenmaatschappij,
maar hadden nog niets. In allerijl is toen van alles geregeld.’ De band
kan vrij snel na het optreden in Paradiso in de Dali Press Studio’s in Hilversum opnemen. ‘Die studio was overdag bezet. Na vijf uur ’s middags
mochten wij erin’, zegt Pieter. ‘We speelden vaak tot laat, we sliepen
ook regelmatig in de studio. Want opnames maken, dat waren we niet
gewend. Lekker in het repetitiehok aanmodderen, daar waren we bedreven in. Onder tijdsdruk een resultaat neerzetten was heel andere koek.’
Producer is Loek van de Pavert, Jan-Willem Ludolph wordt aangewezen
als technicus. ‘Jan-Willem was een bekwame man achter de knoppen,
maar Loek had eigenlijk nog nooit muziek geproduceerd.’
En dat is te horen, vinden Koos en Pieter. Geen van beiden is tevreden
met het eindresultaat. ‘Ik had erbij moeten zijn’, aldus Pieter. ‘Maar ik
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moest overdag gewoon werken, ik zat toen in de bloemenwereld. Het album is té netjes geworden. Er zit
te weinig dynamiek in. Bovendien waren er van sommige nummers opnames die veel beter waren dan
wat gebruikt is. Als we meer tijd hadden gehad, was
het een veel beter album geworden.’ Dat de elpee
onder tijdsdruk gemaakt is, is ook terug te vinden in
andere facetten. ‘Neem de titel: Song of the sad times.
Dat is gewoon een fout. Er staan zeven nummers op
het album. Dan moet de titel natuurlijk zijn: Songs of
the sad times. Met een ‘s’, meervoud. Zo hadden we
het ook doorgegeven.’ Koos: ‘We zagen het pas later.
We hadden zelf geen regie. We werden geleefd, waren goed van vertrouwen en hadden geen overzicht
van wat er allemaal gebeurde. We waren blij dat we
het muzikaal op de rit hadden.’ Een remix door Pieter
zelf –bijvoorbeeld in verband met het 40-jarig jubileum- zit er helaas niet meer in. ‘De mastertape bestaat
niet meer. Overschreven. Hetzelfde is gebeurd met de
uitzending van Nederpopzien.’
DE ELPEE
Op de dag dat Decennium op de buis komt, ligt de
plaat daadwerkelijk in de winkel. Het hoesontwerp
van Ben Hulskamp toont de vijf portretten van de

bandleden, aan de uiteinden van de wortels die uit de
Hoorn des overvloeds groeien. Koos: ‘Wij kenden Ben
niet, hij ons niet. Hij kwam naar de studio, heeft wat
foto’s gemaakt en ons logo meegenomen. Dat is ontworpen door de Venlose fotograaf Sjaak Peters. In het
logo heeft hij een vrouw verwerkt met de Hoorn des
overvloeds, zittend in een tijdwijzer. Wij hebben het
altijd een sierlijk en ook wel mysterieus beeld gevonden, dat past bij onze muziek. Ben heeft de wortels
uit dat logo doorgetrokken en daar onze portretten
bijgeplakt.’ Of popliefhebbers na de uitzending van
Nederpopzien naar de platenwinkel renden, Koos en
Pieter weten het niet. ‘Wij hielden ons er niet mee bezig. Ook niet met geld. Alles wat we verdienden, ging
naar de band. We kochten er instrumenten van, versterkers, een eigen geluidsinstallatie. En vervoer. We
kochten een verlengde Ford Transit. Het logo hebben
we met hulp van een overheadprojector op het busje
geschilderd. Daar hebben we dagen over gedaan.’
De bus en de eigen apparatuur zijn geen overbodige luxe. Want na de uitzending van Nederpopzien
volgt een heuse promotietour door Nederland. ‘We
speelden drie, vier keer per week, hebben zo ongeveer in elke uithoek van Nederland gestaan’, aldus
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Oriental weeping woman
‘Het openingsnummer. Of dit de opening moést
worden? Nee, we hadden niet echt een volgorde. Belangrijk was dat het paste: je moest de nummers zó
bij elkaar zetten dat je aan iedere kant van de plaat
binnen de maximale speelruimte van twintig minuten
bleef. Ik vind Oriental weeping woman wel een goed begin. Het gaat over een vrouw die steeds weer de verkeerde mannen aantrekt. Half fictie, half waarheid.
We kenden haar niet, maar zagen de vrouw vaak in
poppodium OOC. Zat ze weer tussen haar vriendinnen uit te huilen. Hoor die zang: ik klink jong, hè? De
Fender Rhodes piano heeft een oriëntaals geluid en
past daardoor goed bij het nummer. Het gitaarloopje
in de overgang naar het andere ritme is typisch voor
die tijd. Onze huidige drummer Herm zanikt weleens
over de vele ritmewisselingen in de nummers. “Kin det
neet anders”, zegt hij dan plagerig.’
Hard road
‘Twee gitaren, geen toetsen. Een typisch West Coastgeluid. Kenmerkend zijn de lange gitaarsolo’s van
Jack. Live deed hij dat ook; hij ging maar door. Soms
dreef hij je daarmee tot waanzin. Lekker funky middenstuk, gevolgd door de lopende bas. Op het laatst
hoor je het nummer steeds sneller gaan. Nee, dat
was niet bewust, we werkten niet met een clicktrack

P i ete r en K oos K os t e r

Ken m e r k e n d z i jn d e
l a n g e g i t aar s o l o ’s
va n J ac k . L i v e d ee d
h i j dat o o k ; h i j gin g
ma a r d o o r. S o ms
d reef h i j je d aarm e e
t ot waan z i n

Koos. ‘Ook grote poppodia als de Melkweg, Paradiso en het Paard van
Troje boekten ons. We zaten vooral in het westen, in Brabant en Limburg speelden we veel minder. Daar hadden ze niet zoveel met onze muziek, daar luisterden ze liever naar The Classics en The Cats.’ De band
overnacht vaak bij manager Aad Versteeg in Delft. ‘Aad maakte vaak
dankbaar gebruik van onze apparatuur. Engelse bands die hier kwamen
toeren, speelden erop. Die Engelse bands, man, wat waren die goed.
Iedere keer als we die zagen, dachten we: kijk, Nederland, zo kan het
ook.’ Ondanks de vele optredens en de goede reacties, komt het nooit
tot een echte doorbraak. Pieter: ‘Daarvoor maakten we de muziek niet.
Wij maakten muzikantenmuziek en wilden ook geen concessies doen.
We waren allang blij dat we erkenning kregen en vaak konden optreden.
Vóór Nederpopzien waren we meestal een boerenbandje uit het zuiden.
Zodra we begonnen te spelen, veranderde die mening wel, maar dankzij
de uitzending en het album werden we serieuzer genomen.’

DE B-KANT VAN HET VERHAAL: DE SONGS
Alle nummers op Song of the sad times zijn geschreven door Pieter Koster. Veel liedjes zijn maatschappijkritisch, waarbij de band het opneemt
voor de cultuur in het algemeen en de muzikant in het bijzonder. Leeswijzer: zet de elpee op of luister ‘m op Youtube en lees hier de tekst en
uitleg van Pieter.
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(metronoom die het juiste tempo aangeeft, red.). De
tekst gaat over de harde weg die de muzikant aflegt
om voet aan de grond te krijgen. Begin jaren zeventig
hadden muzikanten het lastig. Niets was geregeld,
je liep constant tegen een muur op. Werken kon alleen fulltime, parttime banen bestonden niet. Het
adagium was: je speelt in een band, dus je bent niet
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Financieel gezien
kon je beter stoppen als band, de overheid was daar
ook op uit.’

muzikanten die we kenden. Naast hun muzikantenbestaan deden ze zwaar werk waar weinig perspectief
in zat. “Waarom ren ik nog rond, wat is de zin van het
leven?” Met als ondertoon dat je als je vrienden hebt,
je er altijd uitkomt. Ook hier weer een aantal solo’s.
De producer wilde het nummer inkorten, maar daar
hebben wij een stokje voor gestoken.’
On the road for days
‘Een feelgood nummer. Country-rock. Samen met de
bandleden op pad, lang reizen in de bus. Een paar
zitten te toepen, anderen slapen. We hadden eerst
een Mercedes-bus met dubbele cabine, later de Zuidooster-bus. Die was half bus, half vrachtwagen. Mijn
broer Kees of ik reden. Als ik reed, hoefde ik niet mee
af te breken, maar kon ik lekker in de bus uitrusten.
Hoor je dat het een onevenwichtige productie is?’
Don’t let it go down
‘Geniet van de muziek, dan heb je geen tijd om je
slecht te voelen. Dat is de strekking van dit nummer.
Lekkere samenzang, dat is altijd een kenmerk van de
band geweest. Ook nu nog. We hebben alle nummers
steeds samen opgenomen, zangdelen en solo’s kwamen later. Dit nummer bevat niet de goede solo van
Jack. Die stond wel op tape, ik wist ook op welk spoor.
Maar ja, ik was niet bij de eindmixage. De pauze in

de overgang naar het gitaarrifje is te lang, was niet
nodig geweest. Leuk basloopje van Koos, die zich als
bassist nog aan het ontwikkelen was.’

Song for the sad times
‘Mijn favoriete nummer, van het publiek ook. Geen
single, nee. Van het album is nooit een single verschenen, dat is simpelweg nooit voorgesteld. De
tekst gaat over een band die veel energie steekt in
zijn muziek. Maar geen platenmaatschappij ziet het
in ze zitten. Don’t call us, we call you. Dat idee. De band
Look down
begrijpt er geen snars van: waarom horen anderen
‘Een droevige ballad in mineur. Gezongen in de ik- niet hoe geweldig we zijn? De conclusie, this is a song
vorm, maar het gaat in het algemeen over de Engelse for the sad times, fleurt de muzikant op. Ik speelde het
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V ó ór N eder p o p z i e n wa ren w e me e s t al ee n
bo ere n b an d j e u it h e t
zuiden

nummer in de studio op een enorme vleugel van Bechstein. Waanzinnig
instrument. En als je dan hoort hoe die op de plaat klinkt… Jammer,
jammer. De solo in het nummer gaat van half tempo naar heel tempo
en weer terug. Dat deden we vaker, mensen zeiden dan dat we een symfonische band waren. Het einde is vaker vergeleken met werk van The
Allman Brothers Band. Een compliment.’
A morning minded thought in the blue carrier of an everyday musician
‘Lange titel, ja. Ik liet de teksten altijd controleren door bevriende Amerikanen of Engelsen. Dit is een mooie zin. A morning minded thought in the blue
carrier of an everyday musician. Over een gedachte die door mijn hoofd speelde als de radio weer eens mijn oren teisterde: waarom maken mensen deze
muziek? Verschrikkelijk wat er op een gemiddelde morgen langskwam.
Meestal zat er geen enkele artistieke ambitie in, maar ging het alleen om
geld. Ons interesseerde dat echt helemaal niets. Wij wilden niet commercieel zijn, maar goed. Tijdens een optreden kwam er eens een vent naar me
toe: “Waarom speel je niks van de Stones?” Ik zei: “Er kwam net iemand
naar me toe die me vijftig gulden bood als we niks van de Stones zouden
spelen. Als jij me nu honderd gulden geeft, spelen we een nummer.” Het
gesprek was direct afgelopen.’ <

Deb u u t o p Mu z ie k k ra nt O O R’s N e de rl a nds e gr o e p e np r e s e nt a t ie ,
o p tr eden in tv - p r o gr am m a Neder p o p zien, r elease elp ee
So ng o f t he s a d t im e s .
1975- 1977 Uit geb r eide t o u r do o r Neder land en Du it sland. Fr it s
v an Uden en Jac k Kessels v er laten de b and. René K au ffm an
(p er c u ssie), Ro b B o s (sax o fo o n), Har r y Wit jes (zang) en
K ar el Ko st er (Ham m o nd) zijn hu n v er v anger s.
1980 Het tweede alb u m , H ighw a y So n, v er sc hijnt. Gep r o du c eer d
do o r Pier r e B ec k er s en E r win Mu sp er v an de b and Par tner.
Het alb u m k r ijgt weinig p u b lic iteit .
1983 Renée K au ffm an v er laat de b and. In eigen b eheer wo r dt
een der de elp ee o p geno m en: Ro c k & Ro l l s p e nding in t he
middl e . O o k dit alb u m heeft weinig su c c es.
1984 De b and sto p t er m ee.
2003 O p een feestje o ntm o eten de o u de b andleden elk aar weer.
Sindsdien tr eedt Dec enniu m weer inc ident eel o p . Dr u m m er
Ger B r ands is geëm igr eer d naar Sp anje en wo r dt v er v angen
do o r Her m K laassens. Niels Ko ster (zo o n v an Pieter ) t r eedt
to e als git ar ist .
2009 Er verschijnt een dvd van een concert van Decennium in De
Haandert in Tegelen, Memories Live.
2014 De b and sp eelt So ng o f t he s a d t im e s integr aal o p het Zo m erp ar k feest t er gelegenheid v an het 40- jar ig ju b ileu m v an het
alb u m .

KO EK WAUS

v enloop smur f

Biogra fie Dec en n ium
1971 O p r ic hting v an de b and m et Piet er Ko st er (gitaar, t o et sen,
zang), Ger B r ands (dr u m s), Fr its v an Uden (b as, zang) en
Jac k Kessels (gitaar, zang).
1973 Ko o s Ko st er k o m t b ij de b and. Hij gaat b assen, Fr its v an
Uden st ap t o v er o p Ham m o nd.

1974

is 't nog wiéd, groëte smörf?

Marc van de Ven (1966) is freelance tekstschrijver en redactielid van de Buun
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Tessa Ewals (35) | Kok Heierhoeve Venlo | Uit Tegelen | Genre: literaire thrillers | Eerste boek: Tessa – Piet Verschoor
Favoriet: De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween – Jonas Jonasson | Koopt: Hemelen – Marion Pauw

Koekeloere n b ij Ko o ps 8
F ot o Pet er d e Ro nd e
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‘HAJJE’
Buitenst aander in Venlo
Ger r i t van der Vor st sch r eef de a f gel op en
zes j a ar voor h et j a ar b oek B uun h et en e n a
h et a n der e i n tr i ger en de oor l ogsver h a al over
Ven l o en om gevi n g. O n l an gs ver sch een Ee n
di e pzw a rte s lu i e r, een 5 7 0 p a gi n a’s tel l en d
b oek over Ven l o en de j oden ver vol gi n g. Voor
deze B uun tek en de h i j zi j n ei gen l even sver h aa l op . D at b i edt n i et al l een een i n k i j k j e
i n zi j n r eden en voor oor l ogson der zoek ,
m aa r ver h el der t voor al zi j n r el a ti e m et zi j n
geb oor testad.

door Gerrit van der Vorst
foto’s privéarchief
BUUN

Het gebeurde ergens in 1977. Bij een bezoek aan
Amsterdam kwam ik bij toeval langs het Anne Frankhuis. Er stond geen rij voor de deur en er was nog tijd
voor een blik op de beroemde onderduikplaats. Zo
zag ik een tijdelijke expositie over politie en fascisme
en deed een verwarrende ontdekking: op een kleine
foto van een marcherende groep ‘Schalkhaarders’
van het Politie Opleidingsbataljon, die de Germaanse
groet brachten, herkende ik mijn vader.
De foto achtervolgde me, ook letterlijk. Toen ik weken later voor een van mijn spaarzame familiebezoeken met mijn gezin naar Venlo reed, en in Overloon
een tussenstop maakte bij het oorlogsmuseum, zag
ik daar diezelfde fototentoonstelling. Mijn vader
bleek er de voorgaande dag geweest te zijn. Terwijl
zijn tweede echtgenote dat vertelde - ‘maar, daar zijn
pap en ik gister nog geweest’ - keken mijn vader en ik
elkaar zwijgend aan. Foute boel?
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Ja, het zou de laatste keer zijn dat we elkaar uitgebreid spraken. Mijn vader begon stennis te maken
over een onbenulligheid en het bezoek eindigde met
een enorme clash. Daarna vertrok hij voor maanden
naar Spanje. Van daaruit kwamen brieven waarmee
hij de relatie met mij verbrak. Mijn broers en zuster
gingen ervan uit dat ik iets schandelijks gedaan had
- te erg om over te praten - en ik kwam buiten de familie te staan.
Nu was de draad met Venlo in die dagen toch al veel
dunner geworden, door mijn studietijd, het vroege
overlijden van mijn moeder en mijn ‘moetjes’-huwelijk waarbij de familie niet aanwezig was. Maar
dit was de genadeklap: na de breuk werd Venlo voor
mij jarenlang een stad om te verketteren. Zoals veel
voormalige ‘Hollandse’ Venlonaren deden als hun
studietijd hen vervreemd had van de stad. We gaven af op het bekrompen middenstandsmilieu dat
maatschappelijke vernieuwingen belemmerde. Het
was trouwens een wederzijdse afwijzing. Voor het gedachtengoed dat we meebrachten, was in Venlo geen
voedingsbodem geweest.
Nee, Venlo, dat was he-le-maal niks.

Episode I:
Domein van een verwarrende jeugd
M i j n o u d e r s t r ou w de n i n au gus t us 19 4 3 in Ka m p e n

Soekaboemi

Mijn wieg stond in augustus 1946 op Straelseweg
277 in Venlo. Ik was de bijdrage van politieagent Cor
van der Vorst en Riek Brugman aan de naoorlogse
geboortegolf. Mijn oudere broer (Venlo, 1944) en ik
werden niet als Venlonaar grootgebracht. Mijn ouders kwamen uit Kampen. Het was loop’n, skiet’n enzovoorts in huize Van der Vorst-Brugman. Bovendien
had mijn rooms-katholieke vader zich afgewend van
de kerk vanwege pastorale weerstand tegen het huwelijk, en liet mijn protestantse moeder ons dopen in
de Nederlands Hervormde Kerk in de Sint Jorisstraat.
We bevonden ons daarmee in een maatschappelijke
zuil die in Venlo minieme proporties had.
Het vorige woonadres van mijn ouders (Noord-Binnensingel 9) was in ongerede geraakt door oorlogshandelingen. ‘Alles was kapot geskoot’n’, riep mijn
vader altijd. Het huis aan de Straelseweg was onbewoonbaar verklaard. Zomer 1948 kregen we een woning op de ‘Berg’, zoals de vroegere oever van een
gigantische Maas in Venlo genoemd wordt. Daar was
in de eerste naoorlogse jaren een parkachtig woonbuurtje opgezet, met kleine huisjes, relatief grote tui-
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nen en naar bloemen genoemde grindweggetjes. De
‘Bloemenbuurt’ was gebouwd onder het regime van
een wethouder met een verlichte geest, maar minder
gevoel voor ﬁnanciën en realiteitszin. ‘Ze dachten bij
de gemeente zeker dat ze met die 54 huisjes de woningnood konden oplossen’, zei later de vader van
mijn vriend Jan Nijs, die op Tulpenweg 8 woonde. Wij
gingen wonen op Acaciaweg 12, waar ons gezin werd
uitgebreid met een derde zoontje.
Na vijftien maanden werd de huur alweer opgezegd.
Mijn vader vertrok eind september 1949 voor drie
jaar naar Nederlands-Indië, waarbij hij promoveerde
van agent tot inspecteur en drie à vier keer zo veel
zou verdienen. Door omstandigheden moesten mijn
moeder en haar drie zoontjes (vijf, drie en een jaar
oud) later nareizen, maar uitstel werd afstel. Tijdens
mijn vaders bootreis van drie weken op MS Johan van
Oldebarnevelt was Nederlands-Indië overgegaan in
het onafhankelijke Indonesië. Mijn vader kwam in
dienst van de regering-Soekarno. De islamitische
beweging Darul Islam die op Java tegen de Nederlanders had gevochten, begon in 1949 een bittere strijd
tegen de nieuwe Indonesische regering. Mijn vader
kwam in levensbedreigende situaties en in plaats
van dat wij hem nakwamen, moest hij terug zien te
komen.
Volgens mijn moeders persoonskaart hebben we
vanaf 26 september 1949 in Soekaboemi op Java gewoond. In werkelijkheid woonden we in het minder
exotische Kampen, bij mijn grootvader van moederskant. Hij was overtuigd PvdA-lid, waardoor we ook
in Kampen niet tot zo’n brede zuil behoorden. De
VARA-haan en de Internationale gaven aan wanneer
mijn broer en ik naar school moesten. We werden de
plaatselijke tongval uitstekend machtig. Loop’n en
skiet’n. Venlo was ver weg.

M i jn vader al s p ol i ti e- i n sp ec teu r i n In don esi ë, i n febru ari 1 9 5 1

De Indonesische overheid wilde wel van het Nederlandse politiepersoneel af. Zo verscheen in september 1951 een grote gebruinde man in Kampen. Mijn
vader was terug.

Mockin’ Bird Hill

Met verlof waren ze niet scheutig. Mijn vader moest
na zes dagen weer aan de slag als (hoofd)agent in
Venlo, waar hij in de kost ging bij een collega. Driekwart jaar later kon hij Rozenweg 9 in de Bloemenbuurt huren. De mooie zomerdag waarop we in 1952
terugkeerden naar Venlo, staat in mijn geheugen gegrift. Op de hoek van de Acaciaweg en de Bremweg
klonk een radio en voor het eerst hoorde ik een tophit, Mockin’ Bird Hill.
Je zou kunnen zeggen dat veel wijkbewoners ‘spotvogels’ waren, heidenen in rooms-katholieke zin
of apartelingen. Zoals onze kleptomane overbuurvrouw, de communist Ben Oldenhof (wiens gezin
strak door de BVD gevolgd blijkt te zijn), een voormalige voetbalinternational die een gevangenisstraf

M i jn ou ders i n de B l oem en bu u rt

M et een deel van z i jn p l oeg , i n m aart 1 9 5 1
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achter de rug had, het onkerkelijke gezin Nijs, een failliete architect,
Wiesje Peters-Caron - telg uit een artiestenfamilie - en de journalist Cor
Deneer, die mij met zijn vlinderdasje en halﬂange haren ook verdacht
leek. Toeval, of rooms-katholieke manipulatie? De verklaring was later
dat veel ambtenaren gehuisvest werden in de Bloemenbuurt en dat waren nou eenmaal vaak ‘Hollanders’. Een licht wantrouwen is gebleven.

Vl ak v oor z i jn t e r u gk om s t ,

met voor mij onbegrijpelijke aandacht voor al wat oudere buurvrouwen. De jaarlijkse zwermen meikevers
die - what’s in a name? - in juni de boompjes langs de
weggetjes lieten zoemen waren sensationeel. Meer
onrust was er niet op ‘Mockin’ Bird Hill’.

geïnspireerde verbroedering weer plaats gemaakt te
hebben voor de verzuiling. De kapelaan liep zijn royale gastheer op straat zonder te groeten voorbij. Nijs
senior zwoer toen dat hij zich nooit meer zou inlaten
met vertegenwoordigers van de katholieke kerk.
Zijn zoon en ik konden hem helaas niet consequent

De Sc h ool m et de B i jbel i n de Van Sc h el berg en straat ( g ebou w i s l ater afg ebroken en vervan g en )

i n s e p t e m b e r 19 5 1

‘Rotte prôtestante’

D e Bloe m e nb uur t b e hie ld haar parkachtige karakter to t het ein d ( jaren n egen tig)

Ons huisje was te klein voor mijn vader, die een explosief type bleek
te zijn. Misschien 95 procent van de tijd een ruwe, joviale man, maar
tegelijk een slapende vulkaan. Gelukkig ging hij buiten werktijd vaak jagen of vissen, en werden zijn angstaanjagende uitbarstingen doorgaans
aangekondigd door tics. Als hij bijvoorbeeld met zijn rug schuin tegen
een deurpost begon te schuren, moest je je uit de voeten maken.
De omgeving compenseerde veel. Aan de rand van de Bloemenbuurt lag
een voetbalveldje annex speeltuin. In een aanpalend bremveld, in het
voorjaar geel bloeiend, konden we verstoppertje en oorlogje spelen. Het
vormde een buffer tussen de speeltuin en eindeloze, spannende bossen,
met ruïneachtige plekjes en soms zelfs een oude tank. Dat gebied had
deel uitgemaakt van het enorme oorlogsvliegveld Fliegerhorst VenloHerungen.
De Bloemenbuurt-gezinnen waren gemiddeld minder kinderrijk dan elders in Venlo, maar er waren net genoeg speelmaatjes. Ongeveer van
mijn leeftijd waren Jan Nijs en Olga Oldenhof. Leveranciers kwamen er
aan de deur, zoals de (ook protestantse) groenteboer Snetselaar met
zijn paard en wagen. En soms met zijn zoons Geurt en Gerrit, de latere
Zwei Brüder von Venlo.
Veel meer gebeurde er niet in de Bloemenbuurt. Wel kwamen ze in 1956
bij overbuurman Oldenhof de ruiten ingooien, in verband met de Russische inval in Hongarije. Ook werd weleens een voyeur gesignaleerd,
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De lagere schoolweek kende zes dagen. Op zondag
hoefden we niet naar de School met de Bijbel in de
Van Schelbergenstraat, maar dan moesten we weer
naar de protestantse zondagsschool of jeugdkerk.
En op zaterdagmiddag ging ik naar de protestantse
Valuas-padvinderij. We hielden er een betere conditie
dan godsdienstbesef aan over, ook omdat mijn vader
de godsdienstafspraak niet van harte steunde.
Het hield ons wel binnen het protestantse zuiltje.
Bij processies werden we ontmaskerd als de andere
omstanders knielden. En Venlose jongetjes konden
minstens zo goed schelden als Kampense jongetjes.
Omdat mijn broer en ik jong brilden, waren we ‘schaele’, maar ook klonk regelmatig ‘rotte prôtestante’.
Laatstbedoelde belediging trof ons niet. Integendeel,
we ontwikkelden er een even misplaatste minachting
voor rooms-katholieke Venlonaren door, die extra
gevoed werd door zoiets als Carnaval. ‘Rare jongens,
die katholieken’.
De katholieke zuil was natuurlijk extreem dominant.
Ter illustratie: in de jaren vijftig (en zestig?) werd de
parochie Don Bosco, die zich uitstrekte tot en met de
Bloemenbuurt, geleid door een pastoor en drie kapelaans. Kom daar nu nog maar eens om. Een van die
kapelaans kwam om de een of andere reden eens aan
de deur bij de ouders van Jan Nijs, met wiens vader hij
die avond een hele ﬂes Dujardin (Hollandse cognac)
wegdronk. De volgende dag bleek de alcoholisch

volgen in zijn nieuwe principe. De Western-ﬁlms die
soms op zondagmiddagen in het patronaatsgebouw
werden gedraaid, konden we echt niet laten lopen.
Samen met een meute katholieke jochies stampten
Jan Nijs en ik op de houten vloer, als het ware meerijdend met de goede kojbois als die met z’n allen achter
de slechteriken aangingen. Met religie had het natuurlijk niets te maken.
Later kwam ik ook weleens in een katholieke kerk.
Licht door glas-in-lood-ramen, Gregoriaans dat op je
neerdaalde, wierook, beelden en Latijnse teksten die
door hun onbegrijpelijkheid de mystiek versterkten.
Dan het fenomeen van de biecht! Die verloste je van
je zonden, terwijl je er volgens rooms-katholieke jongetjes bij mocht liegen. Althans, dat deden ze volop
naar hun zeggen. Dat wilde ik ook wel, want wij protestanten moesten onze verzamelde zonden meezeulen tot de ﬁnale afrekening.

Familie?

De ‘berg’ werd van Venlo gescheiden door een mindere buurt. Aan een zijstraat van het opwaarts gaande weggetje woonden ‘tante Mila’ en ‘oom Piet’. Ze
waren katholiek, spraken Venloos en stonden in alles mijlenver van onze levenswijze vandaan. We hadden geen contact met ze, maar toch werden ze door
ons met tante en oom aangeduid. Een mysterie. Dat
gold ook die andere ‘ooms’ en ‘tantes’ in Venlo. Eén
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alle kanten begluurd. Na een wederzijds koele begroeting werden we door Oma steevast getrakteerd
op seksueel getinte verhalen. Het was zaak om zo
snel mogelijk weg te komen. De knaak die ons dan
met enig uiterlijk vertoon op straat werd overhandigd, maakte nog een beetje goed. Van Oma’s lichte
kleptomanie hadden we geen benul, maar later bleek
dat anderen na een bezoek van haar de theelepeltjes
terug moesten gaan halen.
Ze bezocht ons hoogstzelden. In 1962 stond ik erbij
toen mijn vader ‘Opgedonderd!’ riep tegen zijn moeder en de voordeur dichtsloeg. Uitleg bleef uit. Tot
voor kort dacht ik stellig dat mijn oma nog diezelfde
avond terug had moeten boemelen naar Kampen.

‘Echte kerels’

De Te l eg ra af v an 16 ju n i 19 5 5

keer per jaar kwamen we bij ‘oom Henny’ en ‘tante Annie’, waar we hun
kerststal gingen bezichtigen.
Aan ‘oom Henny’, een sombere man, bewaar ik een schrijnende herinnering. Op een zomeravond belde hij aan. Onze ouders waren er toevallig niet en ‘oom Henny’ hield het kort: ‘Jongens, willen jullie tegen je
ouders zeggen dat onze Cor vanavond dood gevallen is.’ Anno 2014 kan
ik het nalezen in de oude kranten op www.kb.nl. Het was gebeurd op
woensdag 16 juni 1955, om half zeven ’s avonds. Mijn oudste broer en
ik waren toen elf en acht jaar. Cor was zeventien jaar. Naar de begrafenis gingen we niet, zoals we nooit naar begrafenissen van kennissen of
familie van mijn vader gingen.
Het ouderlijke gezin van mijn vader in Kampen bestond, behalve hemzelf en zijn ouders, uit twee jonge vrouwen. Dat waren zijn jongere zuster, een vervlaamste kloosternon, en een brutaal meisje dat een jaar of
acht ouder was dan ik. Een nakomelingetje?
Opa Van der Vorst heb ik nauwelijks gekend. Een rustige, analfabete
man met een grote snor en een pijp, die als schoonmaker werkzaam was
op een kazerne in Kampen. Later werd me verteld dat hij prachtig achter
de troep aan kon marcheren. Ik zag hem dan in mijn verbeelding met
een bezem over zijn schouder lopen, een nogal gênant denkbeeld. Toen
Opa in 1955 overleed, gingen mijn ouders alleen naar de begrafenis.
Oma was ons volkomen vreemd. Mijn vader eiste dat we in elke schoolvakantie bij zijn moeder langsgingen. ‘Al gaan jullie maar een paar minuut’n!’ Een ware bezoeking. Als we de straat in kwamen, werden we van
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Opvoeden was tot de zestiger jaren nog een makkie. Er golden strenge normen en waarden. Jongeren
moesten geen babbels hebben en diploma’s halen.
Mijn vader wilde bovendien dat zijn zoons ‘echte
kerels’ werden, een concept waaraan hij zelf ruimschoots meende te voldoen. Babbels hadden we niet
en voor de diploma’s gingen we, maar of we echte kerels aan het worden waren?
Omdat hij ons afkneep - we waren in Venlo de enige echte kerels-in spe die richting aangaven in een
lege straat - kwam mijn vaders concept niet uit de
verf. Mede door zijn uitbundige zelfpromotie hadden
we een heilig ontzag voor hem. De door mijn vader
opgevoerde boksprestaties kregen mythische proporties, ondersteund door onze waarneming als we
hem in actie zagen bij arrestaties of vechtpartijen.
Onverklaarbaar vonden we dan ook zijn respect voor
mensen die hij typeerde als: ‘Keurige vent! Zoon van
een onderwijzer.’ (Onderwijzer te vervangen door beroepsmilitair, bedrijfsleider of wat dan ook.) Als we
hem om uitleg vroegen, ergerde hem dat.

Krappe ‘markt’ voor een
protestantse jongen

Najaar 1953 had het protestants zuiltje in Venlo een
exotische uitbreiding gekregen. Er was een kamp
voor Molukkers ingericht aan de overkant van de
Maas, in Venlo-Blerick. De kinderen kwamen op de
School met de Bijbel, maar veel contact was er aanvankelijk niet. Mijn vader had echter in zijn Indonesische jaren Maleis leren spreken en werd benoemd tot
politiecontactpersoon voor het kamp. Het voerde ons
een andere wereld in, waarin zwarte kunst soms een
rol speelde, maar vooral met aantrekkelijke mensen
die lekker eten en Indo rock-muziek maakten. In 1961
en 1962 zou er zelfs tijdelijk een Moluks meisje ko-

Vrol i jke M ari etje Lekatom p essy w oon de i n 1 9 6 1 en 1 9 6 2 en kel e
m aan den bi j on s i n , tot h aar hu w el i jk i n febru ari 1 9 6 2 . N og
g een jaar l ater overl eed z e - 2 4 jaar jon g - aan de c om p l i c ati es
van een fou tg el op en z w an g ersc hap

men inwonen en van ons huis uit trouwen. Maar ook
de Molukkers waren buitenstaanders in Venlo, nog
meer dan wij.
Mijn lidmaatschap van de RKVV Venlosche Boys was
een eerste stap buiten de zuil. Rond 1959 hadden
jongens uit de Hertog Albertstraat het voetbalveldje
in de Bloemenbuurt ontdekt. Ik mocht meedoen en
dat vond ik leuker dan de scouting. Het werd voetbal
wat de klok sloeg. Is er bij de Boys stilgestaan bij mijn
protestantse komaf? Mooie voetbaljaren, waarin ik
als technisch beperkte stopperspil en aanvoerder in
de B2 en de A2 speelde.
Ondertussen werd het nog drukker in het kleine
huisje op Rozenweg 9. In 1956 was er een nakomeling
geboren, een vierde zoontje. Het felbegeerde dochtertje zou pas in 1962 geboren worden. Omstreeks
1960 kwam mijn Kampense grootvader na een ongeval bij ons wonen. Omdat Rozenweg 9 daardoor uit
zijn voegen zou gaan barsten, moesten we Mockin’
Bird Hill verlaten. We verhuisden naar Kaldenkerkerweg 136, aan de voet van de ‘Berg’, in een katholieke
omgeving. Het luidde een zekere integratie in, ondersteund door een landelijke tendens van ontkerkelijking. De jongste kinderen gingen bijvoorbeeld naar
een naburige katholieke lagere school. Ik ging naar
de Rijks HBS en daar zaten ook katholieke leerlingen.
Strandbad De Onderste Molen ging als ontmoetings-
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plek voor de Venlose jeugd van alle gezindten ook in mijn leven een belangrijke plaats innemen.
De integratie kende grenzen. Katholieke vriendinnetjes waren in elk geval volstrekt nog niet aan de orde. Dat vond ik aanvankelijk ook niet
zo nodig. Dat kwam door Johnny uit de B1 van de Boys. Bij toernooien

studiebeurs in gevaar en daarom besloot mijn vader
de leraar eens op te zoeken. Terugkomend, vatte hij
het gesprek kort samen: ‘Wat ’n rare kerel, ik zie ‘m
zo wegloop’n!’
Toen ik na de lunchpauze nietsvermoedend op school
kwam, was daar grote opwinding. Mijn vader zou de

Al s beg i n n en d w i sku n destu den t i n Utrec h t, n ajaar 1 9 6 4
De Tel eg raaf van 2 8 jan u ari 1 9 6 5

‘J o n g en s w ar e n w e - m aar aar dige j on-

Zw e m b a d D e O nd e r s t e Molen

g e n s.’ S tun t w e r k i n D e O n de r s t e Mole n
( o p m i j n s c h ou de r s J an N i js )

J e an n e v an R o oy,
de dan s l e r ar e s v a n Ve nlo

speelde ik als rechtsback in dat elftal en hij maakte indruk op me door
zijn zelfvertrouwen, zijn mooie wreeftrap en vooral zijn veroveringen.
‘Det trok mich d’r aan!’, riep hij dan. Dat leek mij nu helemaal niks, dat
gedoe van katholieke jongeren, maar gaandeweg liet ik dat standpunt
varen.
Daarom deed ik op mijn zestiende wat elke Venlose puber in die jaren
deed. Ik schreef me in bij dansschool Sjaan van Rooy aan de Nieuwstraat. Verspild geld en een beroerde ervaring. Mijn maatgevoel hield
gelijke tred met mijn gebrek aan zelfvertrouwen. Ik had medelijden
met de lelijke meisjes die telkens moesten wachten tot de felle jacht op
de mooiere meisjes gedaan was. Nog niet kon ik voorzien wat mij zelf
te wachten stond. Toen ik iets ten uitvoering bracht wat op een tango
moest lijken, sprak Sjaan me aan. Wat ik aan het doen was? Voordat
ik daar antwoord op kon geven, hing ik machteloos aan haar, in mijn
herinnering, machtige boezem en werd ik de zaal rondgezwierd als een
ledenpop. Mijn vrienden en de andere aanwezigen vonden het leuker
dan ik en ik werd er ook geen betere danser door. Sterker nog, ik hield
de dansles voor gezien. Lastig was dat het mijn mogelijkheden om een
vriendinnetje te versieren beperkte tot meisjes die niet van dansen hielden. En de ‘markt’ was al zo krap voor een protestantse jongen in Venlo.

Afscheid van Venlo

In de vierde klas van de RHBS raakte ik in conﬂict met een leraar, waarna
ik diens klas niet meer in mocht. Dat bracht mijn kans op een latere
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leraar neergeslagen hebben. De affaire leidde ertoe
dat ik vlak voor Carnaval 1963 van school gestuurd
werd. De volgende dag zat ik al op de RHBS in Roermond, waar ik een leuke verkering (met een protestants meisje) opdeed en qua leerprestaties uitblonk.
Een mooie tijd, volledig buiten het zicht van mijn
strenge vader.
De overige consequenties waren ingrijpender. Mijn
vader, opgeklommen tot brigadier, raakte in grote
problemen. De commissaris en de burgemeester
hechtten meer geloof aan de lezing van de leraar. Er
volgden rechtszaken, perspublicaties en anonieme
aanmoedigingsbrieven. De eerste rechtszaak vond
plaats tegenover de RHBS Roermond. Ik ging kijken
en schaamde me voor mijn vader, die op de leraar
wees, diens gedrag overdreven nabootste, terwijl hij
de Venlose politieleiding betichtte van willekeur bij
het seponeren van klappen voor burgers. Hij kreeg
een reprimande van de rechter. De kwestie zou twee
jaar voortslepen.

Episode II:
De foto in het Anne Frank-huis
Barsten in het ouderlijke gezin

De afstand tussen een katholieke middenstandsstad, met een gesloten en hiërarchische cultuur, en
een studentenstad als Utrecht was in de jaren zestig
gigantisch, zeker voor een strak opgevoede politieagentenzoon. Ik raakte meteen al verward toen ik
een actievoerder tegen de rector magniﬁcus van de
universiteit - voor mij toch niet ver verwijderd van
onze lieve heer - hoorde zeggen: ‘Ach man, je lult uit
je nek!’
In de jaren daarna zou de afstand snel groeien, zowel
tussen mij en Venlo als tussen mij en het ouderlijk
milieu. Ik kwam steeds minder naar huis, nadat een
In 1964 rondde ik met een glanzende cijferlijst de baard en lange haren onaanvaardbaar bleken voor
RHBS-opleiding af. Omdat ik geen keuze kon ma- mijn ouders en anderen. ‘Help dae maar iërst, ik wil neet
ken, volgde ik het voorbeeld van mijn oudere broer, naeven um staon’, zei iemand in een cafetaria.
die wiskunde was gaan studeren in Utrecht. Met licht
bloedend hart nam ik afscheid van mijn geboorte- Wat ik niet wist, was dat 1964 en 1965 rampjaren wastad. Ik was er altijd een buitenstaander gebleven, ren voor mijn ouders. In 1963 was mijn vader door
maar vond het er toch prima. Bovendien zag ik eigen- een zware val tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt.
Terwijl hij in de ziektewet liep, zijn rechtszaak nog
lijk niets in de wiskunde.
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voortsleepte en de politieleiding op hem gebeten was, had hij een faux
pas begaan, die hem ernstig in problemen had gebracht. Hij had bij het
Zwarte Water voor de grap een schot gelost met zijn jachtgeweer, om
een achtervolging door de boswachter over bospaadjes uit te lokken. De
zaak werd hoog opgenomen en de politie had die avond bij ons voor de
deur gelegen. Mijn vader was door de mand gevallen en bij onderzoek
door de rijksrecherche was vast komen te staan dat het goed mis was
met hem.
Voor ons verzweeg hij zijn problemen. Najaar 1964 werd zijn 25-jarig
dienstjubileum gevierd met een uitbundige gele rijstmaaltijd, bereid
door Molukse vrouwen. Het was een maskerade voor de dreigende teloorgang.

Vijf jaar later kreeg de dunne relatie met het Venlose
thuisfront de genadeklap. Dat was toen ik bij mijn
gelegenheidsbezoek aan het Anne Frank-huis de bijzondere foto van mijn vader zag. Zoals ongeveer elke
man van zijn generatie was mijn vader naar eigen
zeggen een halve illegale werker geweest. De foto
verstoorde dat beeld en daar konden we beiden niet
mee omgaan.
Mijn beperkte contact met Venlo eindigde. Het was
al jaren moeizaam geweest. Met het academische
argumenteren waar ik in Utrecht dagelijks mee geconfronteerd werd, moest je in die tijd niet in Venlo
aankomen. Discussies over onderwerpen als de oorlog in Vietnam of het milieu waren een garantie voor
ruzie geweest. Mijn vader beslechtte die discussies
vaak met de uitroep dat zijn standpunt ‘weet’nskap’lijk
beweez’n’ was omdat het in de Panorama had gestaan.

In februari 1965 sprak het Hoger Gerechtshof in Den Bosch mijn vader
na een reconstructie in de Venlose RHBS vrij wegens tegenstrijdige verklaringen en gebrek aan bewijs. Hij werd formeel in ere hersteld, maar
er liep al een ontslagaanvraag. Eind 1965 werd hij ontslagen. Hij verkocht dat alsof het zijn eigen initiatief was. Hij had het wel gezien bij de
politie, zei hij. Dat slikten we. De provobeweging had het gezag van de
politie aangetast, ook in Venlo. Ik zie mijn vader en collega’s nog zitten
mokken bij ons thuis. Ze werden geprovoceerd en als je bij opstootjes
de verkeerde raakte, was je de klos. Nee, dan vroeger.
Mijn vader verbijsterde ons door al op zijn eerste dag als ambteloos
burger dronken thuis te komen. De man die al problemen had gemaakt
als we maar naar een ﬂesje bier keken! De politiestatus bleek een dunne vernislaag, maar de vrijheid deed hem wel goed en ogenschijnlijk
kon hij zich ﬁnancieel redden. Hij ging in oude auto’s handelen, deed
daarna iets met paarden en ging ten slotte - dankzij een erfenis - in de
verzekeringen.
Er kwamen ook nieuwe vrienden, zoals autohandelaar Ben Heijnen en
dierenhandelaar Lei de Bie. De voormalige brigadier van politie bewoog
zich in het Venlose caféleven. Veerkracht kon hem overigens niet ontzegd worden. Zijn jachtliefhebberij - geen zin meer in jagen (lees: jachtgeweer in beslag genomen) - verruilde hij voor een sloep met opbouw
die helaas lek was, maar toch voor veel vaarplezier zorgde.
Hij hield contact met voormalige collega’s en kwam niet helemaal los
van zijn politietijd. In 1968 manifesteerde hij zich met een aanklacht tegen de autocoureur Ben Pon, die tijdens een interview voor het damesblad Eva met 200 kilometer per uur aan de bumper van een Jaguar was
gaan hangen, voor de lol. Mijn vaders aanklacht bracht hem zelfs op de
televisie. En in 1973 stuurde hij een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarmee hij een klacht indiende over de politieleiding
in Venlo, die mensen overspannen zou maken. Dat laatste leek me rancune. Hoe die zaken aﬂiepen, weet ik niet.

Nieuw gezin met een breuklijn

Onverwacht overleed mijn moeder in de nacht van zondag op maandag 15/16 maart 1971, op 51-jarige leeftijd. Ze had geen gelukkig leven
gehad en altijd heimwee naar Kampen gehouden. Dat was mede het
gevolg van een moeilijk huwelijk en veel pijnlijke gebeurtenissen waarover oorverdovend gezwegen werd. Niet veel later werd het huis Kaldenkerkerweg 136 afgebroken. De herinnering aan mijn moeder was toen

296

BUUN

E en stu den ti koos ( en g rati s) hu w el i jk i n au g u stu s 1 9 7 1

grotendeels uitgewist, op een verwaarloosd graf na.
Mijn vader, die met twee jonge kinderen was achtergebleven, trok na een jaar in bij een Schandelose
die hij van vroeger kende en die in het Zwarte Watergebied woonde. Een merkwaardige combinatie, zo’n
haast verduitste vrouw en die ‘Hollander’. Maar het
klikte en ze zouden dertig mooie jaren beleven. De
nieuwe partner en haar kinderen waren katholiek,
‘dus’ werden mijn nog thuiswonende broertje en
zusje katholiek. De voertaal in huize Van der Vorst
werd Venloos. Behalve natuurlijk voor mijn vader, die
onverstoorbaar Kampens bleef knauwen, en de twee
oudste zoons in Utrecht, die juist steeds verder verhollandsten. Een nieuw gezin met een breuklijn.

De explosie der explosies

Vier maanden na het overlijden van mijn moeder
trouwde ik. Een ‘moetje’, dat zonder mijn familie
werd bezegeld in Utrecht. In 1972 spoelde de democratiseringsgolf in de universitaire wereld me naar de
doctorandus-titel en startte een loopbaan die langs
de universiteiten van Utrecht en Nijmegen zou voeren.

Foto van een studentengezin voor de universiteitsgids 1972-1973

Ik had dan ook beter moeten weten toen mijn oudste
broer rond 1990 benoemd werd tot hoogleraar. Mijn
familiale trots werd niet gedeeld door mijn vader. Die
kwam niet opdagen. Volgens hem was mijn broer
te beroerd geweest om de plechtigheid te verzetten
naar een datum die hem beter schikte. Het verschil
was onoverbrugbaar geworden, en het duurde niet
lang of ook mijn broer kreeg een brief dat hij weg
kon blijven. Volgens mijn vader had een hoogleraar
in Venlo niets te betekenen. Misschien had hij daar
gelijk in, want toen ik het bericht naar de lokale krant
stuurde, dat een Venlonaar (van geboorte dan) in een
bepaald jaar de meest geciteerde wiskundehoogleraar van de wereld was, kreeg dat geen vermelding.
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Nou voelde mijn broer zich ook allesbehalve een Venlonaar. Hij vatte
zijn afkeer van zijn geboortestad altijd compact samen met een overdreven zeikerig uitgesproken ‘Hajje’. De in Venlo achtergebleven broers en
zuster stonden er anders in. Toen ik eind jaren negentig eens ging kijken
naar de Boerebroelof was mijn zuster de bruid. Een broer zou het zelfs
schoppen tot ‘grutste Oeits-Haos-Prins Carnaval’. In mij streden trots, verbazing en afkeuring om voorrang, vanwege het feit dat mijn on-Venlose,
van origine protestantse, gezinsleden prominente Carnavalsﬁguren waren. Het summum van integratie in Venlo.
In 1996 was het achttien jaar geleden dat mijn vader met mij had gebroken.
Ik besloot hem een afscheidsbrief te schrijven, waarin ik de gang van zaken
uitgebreid evalueerde. Inclusief de tot dan toe nooit besproken foto met de
Germaanse groet - een foto die overigens later spoorloos bleek.
Het gevolg was verbluffend. Mijn 78-jarige vader bleek niet het oude mannetje dat ik in gedachten had. Hij schold mijn antwoordapparaat tweemaal vol met exotische en minder exotische bewoordingen als ‘Vieze, vuile
bunzing. Smerige ossekop. Vuile rat!’, eindigend met de wens dat mij de
hersens zouden worden ingeslagen als ik te zijner tijd zijn begrafenis zou
bezoeken. Drie weken lang verkeerde hij in een staat van opzienbarende
razernij, die zich uitte in schotschriften naar jan en alleman. De explosie
der explosies. Daarna werd het voorgoed stil in mijn richting.

Mockin’ Bird Hill onttakeld

In Venlo waren inmiddels belangrijke plekken uit mijn jeugd verdwenen.
De Bloemenbuurt was al lang lustoord af. Het voetbalveld en de speeltuin hadden plaats moeten maken voor seniorenwoningen, het bremveld plus een deel van de bossen voor een ﬁkse woonwijk. Maar het

O o k R o z en w e g 9 i s on b e w oon b a a r ge m a a kt ( 19 9 5
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was er nog steeds prettig en in elk geval goedkoop
wonen. In de jaren zeventig verhoogde de woningbouwvereniging de huur naar honderd gulden per
maand voor een ‘bungalow’ (in de beeldbank van het
gemeentearchief overigens als ‘noodwoning’ aangeduid) met grote tuin. ‘Ze durven het toch maar te vragen’, zei de vader van Jan Nijs met de nodige ironie.
Het was wachten totdat de woningbouwvereniging
zich realiseerde dat de grote percelen goud waard
waren. Daar moesten villa’s komen. De Bloemenbuurt werd geleidelijk onttakeld. Huizen die leeg
kwamen te staan, werden meteen onbewoonbaar gemaakt. Zoals ‘ons’ Rozenweg 9. Of - als ze vastzaten
aan een ander huisje - weggezaagd. Lange tijd was
de wijk een mengvorm van originele huisjes en witte
villa’s. Mockin’ Bird Hill, het baken uit mijn jeugd,
was niet meer.
Bijna net zo erg: mijn geliefde strandbad De Onderste Molen had eerder al plaats gemaakt voor bouwplannen.

Ook vond ik nog vijf verzoeken tot opsporing in het
Algemeen Politieblad uit die tijd. Daarbij ging het om
lichte vergrijpen zoals openbare dronkenschap.
In 1886 trouwde hij met de vrouw bij wie hij inmiddels vijf kinderen had. Hij zou er met haar nog vijf
verwekken, en daarmee een grote woonwagenfamilie van orgeldraaiers en kermisreizigers stichten.

In Venlo had ik helemaal niets meer te zoeken.

Raadpleging van archieven en oude kranten leerde
me dat de Astense Kwartens gezamenlijk een imposant strafblad opbouwden. Cruciaal voor mijn familierelatie was de veroordeling in 1858 van de broers
Hendrik (13) en Johannes Kwarten (15) wegens ‘wederrechtelijk afhakken en arglistig meenemen van
dennenbomen uit eigendommen van anderen in Sint
Oedenrode’. Een licht vergrijp? Er zal wel een voorgeschiedenis zijn geweest, want de broers moesten
tot hun 20e levensjaar naar de jeugdgevangenis in
Alkmaar.
Toen Hendrik Kwarten in 1865 vrijkwam, maakte hij
kennelijk indruk op zijn 14-jarige zusje Mechelina.
Drie jaar later raakte ze zwanger van haar broer en
in 1869 werd Cornelis geboren, mijn latere overgrootvader. Hij was de eerste van maar liefst twaalf
incestueuze kinderen. De pastoor van Asten zat met
deze losbandige parochieleden danig in zijn maag.
Minstens tweemaal wendde hij zich tot de bisschop
in Den Bosch, voor advies wat te doen met trouwplannen van zijn ‘zeer beruchte’, steevast in concubinaat
levende voorzaten.

Episode III:
Venlose roots!
Woonwagenfamilie

In mijn vroege puberteit was ik er al achter gekomen
dat mijn vader familie had die in woonwagens leefde.
We mochten op de Venlose kermis gratis ballen gooien bij die familie, maar ik vond het vooral jammer
dat ze geen botsautootjes hadden. Voor die familie, en onze relatie daarmee, had ik grote interesse,
maar het onderwerp was taboe. Pas toen ik buiten de
familie kwam te staan, kon ik alles uitzoeken.
Genealogisch onderzoek leerde me dat mijn voorzaten ooit welgesteld waren geweest. Rond 1600 was
mijn zesmaal betovergrootvader apotheker in Culemborg. Begin negentiende eeuw was diens nageslacht - toen wonend in Utrecht - in de versukkeling
geraakt, door jong overlijden van een kostwinner.
Rond het midden van de negentiende eeuw zaten
de overgebleven mannelijke Van der Vorsten alle
vier opgesloten in de bedelaarsgestichten in Veenhuizen en Norg. Drie van hen stierven zonder nakomelingen. De vierde was mijn overgrootvader
Cornelis Wilhelmus van der Vorst. Hij kwam ondanks vier ontsnappingspogingen pas na zestien
jaar vrij. Ik ontdekte dat deze Cornelis in 1873 als
orgeldraaier vertrok naar Terwispel in Friesland.

Standplaats van deze familie was vanaf 1903 Amersfoort. Ik stelde vast dat mijn vader daar in 1917 geboren werd in een woonwagen, toch opmerkelijk voor
iemand die later politieman zou worden.

Shame and scandal

Mijn oma van vaderskant, Wijtske van der VorstKwarten, droeg bij haar buitenechtelijke geboorte de
achternaam Van der Vorst. Later werd ze geëcht door
mijn andere overgrootvader van vaders kant, de scharenslijper Cornelis Kwarten uit Asten.

De inteelt van Hendrik en Mechelina Kwarten is trouwens niet zonder gevolgen gebleven. In 1986 ontving
ik een brief van een specialist van de Deventer Ziekenhuizen over zijn onderzoek naar de erfelijkheidsziekte porfyria variegata die vooral in vorstenhuizen
en onder blanke Zuid-Afrikanen rondwaarde. De Engelse ‘Mad King’ George bijvoorbeeld leed aan deze
ziekte, waarbij de urine paars kleurt tijdens heftige
aanvallen. Een aantal Kwartens bleek ook aan de
ziekte te lijden.
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In de woonwagen van ‘Wies’ en ‘Endrik’ van der
Vorst-Kwarten werd mijn vader op 20 november 1917
geboren. Het huwelijk tussen mijn grootouders mag
gerust rampzalig genoemd worden. Een paar jaar later werd nog een dochtertje geboren, maar daar bleef
het bij. Door dit huwelijk nam mijn gecompliceerde
stamboom helemaal groteske vormen aan. Mijn oma
was bijvoorbeeld zowel de kleindochter van orgeldraaier Cornelis Wilhelmus van der Vorst als diens
schoondochter.

Halve Venlonaar?

Belangrijk voor mij was de ontdekking dat ik Venlose
roots had. Niet alleen door mijn geboorte, maar vooral door mijn voorgeslacht. Ik was misschien zelfs een
halve echte Venlonaar, want de onbekende verwekker van mijn vader kan best uit Venlo zijn gekomen.
En de stad zou daarna op cruciale momenten telkens
opduiken in het leven van mijn vader en zijn zuster.

M i j n g ro o t ou de r s H e n dr i k ( t i jd e lij k zond e r s s nor ) e n W ij t s ke v a n

Mijn t an te T in y en haar buiten echtelijke do chtertje Wijtske,

d e r Vo rst-K w ar t e n , i n de c e m b e r 19 4 3

t w ee kanslo z en

Mijn overgrootvader Cornelis Kwarten, de scharenslijper, streek eind negentiende eeuw in Blerick neer. Hij kreeg een baantje bij de spoorwegen
in Venlo en vestigde zich in 1903 met zijn gezin aan de Zuidsingel. Een
jaar later kwam zijn beruchte Astense woonwagenfamilie hem achterna.
Ze gingen wonen op het Hetje, de Guddensplaats en de Kleine Heide,
maar vooral op de Zuidsingel. Twee zusters van mijn overgrootvader
trouwden met mannen die Burhenne heetten, en stichtten daarmee een
grote Venlose familie van in totaal 25 kinderen. Een zuster trouwde met
een Knapen en een andere met een Dut. Twee broers bleven in Venlo, de
rest trok uiteindelijk per woonwagen verder.
Daar, aan de Zuidsingel die toen als een achterbuurt gold, raakte mijn
grootmoeder, Wijtske Kwarten (voorheen dus Van der Vorst), op 19-jarige leeftijd zwanger. Nu waren buitenechtelijke zwangerschappen in
mijn woonwagenfamilie gebruikelijk - pas dan werd er getrouwd - maar
ongebruikelijk in dit geval was dat de verwekker niet beschikbaar bleek
voor een huwelijk met Wijtske. De jongste broer van haar moeder was
bereid om zijn nichtje uit de nood te helpen. Met koninklijke spoedtoestemming, en maar liefst acht maanden zwanger, trouwde Wijtske
Kwarten met haar oom Hendrik Albertus van der Vorst. De cirkel was
rond: mijn oma droeg weer de achternaam Van der Vorst die ze na haar
geboorte ook een tijdje gedragen had.
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Allereerst stond de woonwagen met het ouderlijke
gezin van mijn vader ook een tijd aan de Zuidsingel.
Op zeker moment kon mijn grootvader een baan krijgen als schoonmaker bij een kazerne in Kampen en
die maatschappelijke opstap ging gepaard met de
verhuizing van een woonwagen naar een huis. Mijn
grootmoeder hield de huisdeur voortaan stijf dicht
als de woonwagenfamilie met draaiorgel door de
straat kwam. Volledige acceptatie in de naaste omgeving kwam er echter ook niet van. Daarvoor gedroeg
Oma zich te onaangepast. En bovenal raakte mijn
vaders zuster al op 16-jarige leeftijd zwanger. Geheel
getrouw de familietraditie, maar in het strenge Kampen was het onaanvaardbaar. De kwestie werd op
voor die tijd - 1938 - niet ongebruikelijke wijze afgehandeld. Mijn tante verdween in een onbarmhartige
instelling met de misleidende naam De Goede Herder en haar dochter Wijtske werd opgevoed door mijn
grootouders.
Dat was dus dat brutale meisje. Ze werd in de buurt
uitgescholden voor ‘bastaard’, raakte uit het lood en
kwam uiteindelijk in de psychiatrie terecht. In 1995
zou ze overlijden in de Rosmalense inrichting Coudewater, na een onrechtvaardige en lange lijdensweg.
Tot haar late ‘genezing’ had ze de meest wisselende
inzichten van de psychiatrie moeten ondergaan, zoals therapie met koude baden, langdurig verblijf in
een isoleercel, elektroshocks en lobotomie.
Ook in deze tragische geschiedenis was Venlo weer
opgedoken. Na de oorlog ging mijn tante het klooster in, maar ze moest als gevallen vrouw eerst ‘gerehabiliteerd’ worden. Het bracht haar naar of all places
Venlo, waar ze in Bethanië een jaar lang vooral moest

In ‘ De G oede H erder’ i n Vel p w i st m en w el raad m et
‘ g eval l en m ei sjes’

In kl ooster B eth an i ë w erd t an te T i n y ‘ g ereh abi l i teerd’ , z odat z e
kon i n treden al s n on
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zwijgen en de varkens voeren. Aansluitend nam ze haar intrek in een
Vlaams klooster. Lang hield ze het er niet uit, waarna ze als huishoudster
in België bleef. Na een eenzaam leven overleed ze in 1997 in Merksem
bij Antwerpen. Bij de begrafenis was buiten mijn gezin geen familie aanwezig.
Mijn vader bracht vanaf zijn jeugd veel tijd door in de natuur, bijvoorbeeld met vissen in de rietvelden buiten Kampen. Een opstandige ﬁguur
die enkele malen met de politie in aanraking kwam. Hij had zelfs een
strafblad gekregen, omdat hij eind december 1938 iemand in elkaar had
geslagen, die vuurwerk naar zijn herdershond had gegooid. Hij was veroordeeld tot een boete van vijf gulden. Zijn schoolopleiding was onduidelijk (MULO?) en er was in elk geval geen diploma. Hij had een baantje
gekregen in de keuken van de kazerne waar zijn vader werkte.
Toen de oorlog begon, werd er in Schalkhaar een politieopleiding op
nationaalsocialistische leest gevestigd. Dit bood mijn vader een kans
om te ontsnappen aan zijn milieu. In 1941 stuurde hij een ariërverklaring in en werd hij toegelaten tot de opleiding. Het leverde hem een
verwijdering van zijn woonwagenfamilie op. Tot op de dag van vandaag
hoor ik bij toevallige ontmoetingen met familieleden: ‘Ah, jij bent zeker
een zoon van die politieman die zijn eigen moeder nog bekeurde?’
Het ongelofelijke toeval wilde dat mijn vader uitgerekend in de grensstad Venlo werd geplaatst. Tegen zijn wil, uit zijn dossier bleek dat hij
bij de waterpolitie had gewild. Hij heeft vaker geprobeerd om er weer
weg te komen, maar zijn sollicitatiepogingen (‘enigszins ruwe persoon’)
hadden geen succes. Hij kon zijn verleden en familie niet ontlopen, de
‘ooms’ en ‘tantes’ die daadwerkelijk zijn ooms en tantes bleken te zijn
(broers en zusters van zijn moeder) en de achterneven en -nichten Burhenne, Dut en Knapen. Mijn vader zou als politieman veelvuldig in botsing komen met familieleden en het blijft voor mij de vraag waarom de
familierelatie nooit naar buiten is gekomen.

Episode IV:
Venlo revisited
Mededogen

Mijn vader overleed in 2002, op bijna 85-jarige leeftijd. Als woonwagenbewonerszoon had hij nooit goed in het politie-uniform gepast, maar de
laatste dertig jaar van zijn leven had hij een mooie tijd gehad. Het was
hem van harte gegund.
Bij het afscheid stak de godsdienstkwestie nog een keer de kop op. Wisten mijn oudere broer en ik wat katholieken onder een avondwake verstonden, een opbaring voor een persoonlijk afscheid misschien? Later
bleek dat een plechtigheid in een bomvolle kerk te zijn geweest, waarbij
de crematiebijeenkomst de volgende dag ongetwijfeld magertjes afstak. Bij die laatste bijeenkomst werd het adagium ‘over de doden niets
dan goeds’ wel overdreven. De overledene werd bewierookt om zijn vaderschap, bindende kracht, humeur, gastvrijheid en andere goede eigenschappen. ‘Een geweldige vader!’ zo stond ook op de overlijdenskaart.
Nadien verscheen een boekje in 800-voud Eev’n bijpuin’n, waarin bijzon-
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dere acties van mijn vader op humoristische wijze
beschreven werden. Daar kon ik hartelijk om lachen.
Het lachen verging me toen ik mijn vaders dossier onder ogen kreeg. Hij was in 1965 ontslagen, omdat hij
voor meer dan 80 procent geestelijk invalide zou zijn
gebleken. Mededogen paste hier, want waarschijn-

Uit de persoonskaart van mijn moeder bleek dat ze
mijn vader in 1942 achterna was gereisd naar Venlo,
ruim vóór hun huwelijk, wat ik opmerkelijk voor die
tijd vond. Er bleken nog twee opmerkelijke feiten uit
in relatie tot het politiewerk van mijn vader.

H et oordeel van N SB - korp sc hef De B ru i jn van Ven l o over m i jn vader

lijk werd die geestelijke invaliditeit grotendeels veroorzaakt door een niet-onderkend posttraumatisch
stresssyndroom. Mijn vader had ons allemaal op het
verkeerde been gezet. Gezeten op de beerput van zijn
verleden moet hij met zijn geestelijke problemen een
bijzonder ingewikkeld bestaan hebben gehad.

Politieman tijdens de oorlog

Uit zijn dossier bleek verder dat de NSB-korpschef
hem begin 1942 beschouwde als (fel) anti-NSB en
anti-Duits. Dat gold overigens voor veel van zijn collega’s. Toch raakten de meesten gaandeweg betrokken
bij foute Duitse politieactiviteiten, zoals de deportaties van joden, ‘asocialen’ en zigeuners. Ze brachten
arrestanten naar de Sicherheitspolizei in Maastricht,
naar Kamp Amersfoort en andere plaatsen.
Welke gevoelens zal mijn vader, als telg uit een
woonwagenfamilie, bijvoorbeeld gehad hebben bij
de arrestatie van zigeuners op de Kleine Heide? Na
de oorlog sprak hij hier nooit over, maar wel bijvoorbeeld over de introductie van twee van zijn Kampense
jeugdvrienden bij het Noord-Limburgse verzet. Beiden (Tobi van der Velden en Daan IJsebrand) sloten
zich aan bij de Bospartizanen in Baarlo.

Ze was daar gaan wonen op Nieuwstraat 22, als
dienstbode, maar verhuisde op maandag 24 augustus 1942 naar Heutzstraat 22. Op 23 augustus was de
eerste grootscheepse deportatie van joden intern bij
het politiekorps aangekondigd, terwijl die deportatie
zelf op 25 augustus plaatsvond. Had die verhuizing
iets te maken met die deportatie, of zag ik spoken?
Ook joden uit de Nieuwstraat werden toen gedeporteerd.
Geen toeval was in elk geval dat mijn ouders een jaar
later, na hun huwelijk in augustus 1943, op NoordBinnensingel 9 waren gaan wonen. Dat was het huis
geweest van het joodse gezin Goudsmit-Harff, waarvan alle leden in het najaar van 1942 gedeporteerd
waren en inmiddels al in Auschwitz vermoord waren.
Mijn ouders hadden er na de bevrijding weg gemoeten, omdat familie van de joodse bewoners terugkwam uit onderduik. Niet omdat ‘alles kapot geskoot’n’
was. Beschamend en dat vonden ze zelf blijkbaar ook.
Toch werden zulke zaken na de oorlog niet als fout
aangemerkt: er werd soepel ‘gezuiverd’ waardoor
mijn vader en de meeste collega’s mochten blijven.
Opmerkelijk? ‘In de oorlog kon bijna niemand zijn
handen brandschoon houden’, schreven de samenstellers van De Oorlogsgids van het Nationaal Archief.
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Zelf kreeg ik ook meer begrip voor mijn ouders. Goedwillende jonge
mensen die met de beste bedoelingen begonnen waren aan een onmogelijke relatie in de onmogelijke oorlogsjaren. Over mijn vaders familie
en latere keuzes moest na de oorlog gezwegen worden. Dat ging toen zo
en het moet veel moeite hebben gekost.

Confrontatie

In de politiearchieven stuitte ik en passant op andere tragische gebeurtenissen in het oorlogsverleden van de stad. Eenmaal gegrepen kwam ik
daar niet meer los van, omdat de hoofdpersonen geen stem meer hadden om voor zichzelf te spreken. Ik besloot een aantal dossiers uit te
werken, te beginnen met de dramatische geschiedenis van twee joodse
meisjes die in Velden gearresteerd waren.
Al gauw werd me duidelijk dat Venlo als ‘Nederduitse’ grensstad een
bijzondere oorlogsgeschiedenis heeft. Waarom is die geschiedenis
nooit coherent beschreven? Het antwoord op die vraag ligt waarschijnlijk deels besloten in de plaatselijke cultuur. Die gesloten cultuur heeft
voordelen: het dialect wordt in ere gehouden, een volksfeest als Carnaval blijft - anders dan elders in Nederland - intact en er is een prima voedingsbodem voor lokale initiatieven. Maar voor waarheidsvinding biedt
zo’n cultuur doorgaans niet het juiste klimaat.
Dat bleek in 2009, toen ik inzage vroeg in beperkt openbare stukken uit
het Venlose gemeentearchief. Een klein jaar later had ik nog geen enkel
zicht op uitsluitsel en het zou ongeveer anderhalf jaar duren voordat ik
de gewenste inzage kreeg. Daar was een klachtenprocedure voor nodig,
die leidde tot de vaststelling dat de gemeentearchivaris uitzonderlijk
gebrekkig had gecommuniceerd en een onverklaarbare onverschilligheid voor mijn verzoeken had getoond. De conclusies werden gevolgd
door toestemming tot inzage, excuses en bloemen. Maar de onverschilligheid werd niet alsnog verklaard en er volgden nieuwe ernstige strubbelingen. Mijn oorlogsonderzoek werd duidelijk niet aangemoedigd.
Objectieve geschiedschrijving was ook al een probleem. Ik werd gewaarschuwd voor juridische problemen, met name als ik publiceerde over de
oorlogsburgemeesters. Een Venlonaar eiste op basis van de wet op de
bescherming van persoonsgegevens dat er niets over zijn, al lang overleden, ouders geschreven werd. Weer anderen werkten subtieler tegen.

www.limburger.nl

Kortom, het doen van oorlogsonderzoek en het schrijven van artikelen
en een boek over Venlo en de jodenvervolging leidden tot een harde
confrontatie met ‘Venlo’. Het minste van die confrontatie was misschien
nog wel dat ik over mijn eigen familiegeschiedenis heen moest springen.
Ik zal de status van buitenstaander wel nooit ontstijgen. ‘Hajje’? Niets
daarvan. Wat men in Venlo ook voor fratsen uithaalt, ik blijf onlosmakelijk met de stad verbonden. <

Gerrit van der Vorst (Venlo, 1946) heeft zich na zijn loopbaan als ICT-manager bij Nederlandse universiteiten
toegelegd op onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Daarbij concentreert hij zich op zijn geboorteplaats.
Het net verschenen boek Een diepzwarte sluier is te koop bij de plaatselijke boekhandel.

Met dank aan alle sponsoren welke deze uitgave mede mogelijk gemaakt hebben.
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